
На основу члана 17. став 3. и 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 

15/2016), члана 28. Закона о Агенцији за борбу против корупције (''Службени гласник РС'' број 97/2008, 

53/2010, 66/2011 Одлука УС РС, 67/2013 – Одлука УС РС и 8/2015 –Одлука УС РС) члана 67. став 1. тачка 

12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 45. 

Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' из Ужица са Законом о јавним 

предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)  Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

____ 2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Аеродром 

Поникве'' Ужице 

 

 1. Божидар Недељковић, именован Решењем о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Аеродром Поникве'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 13/17)  разрешава се дужности члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице, представник оснивача, по сили закона. 

 2. Станко Ивановић, дипломирани економиста, именује се за члана Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице. 

 3. Мандат именованом члану траје до истека мандата Надзорног одбора. 

 4. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 023-45/17 

Датум: _____  2018.године 

          У ж и ц е  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

     ___________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образложење 

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је да председника и чланова надзорног 

одбора јавног предузећа, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, именује Скупштина јединице 

локалне самоуправе, на период од четири године, 

Чланом 21. став 1.Закона о јавним предузећима прописано је да мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

Чланом 28. Закона о Агенцији за борбу против корупције, прописано је да функционер може да 

врши само једну јавну функцију, а  изузетно, функционер може да врши другу јавну функцију, на основу 

сагласности Агенције.  

Истим чланом је прописано да функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну 

функцију и који намерава да више функција врши истовремено, дужан је да у року од три дана од дана 

избора, постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, функционер доставља и 

прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију,  

Прописано је и да функционеру који је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију, 

супротно одредбама  Закона о Агенцији за борбу против корупције, каснија функција престаје по сили 

закона.  

Одлуку о престанку функције доноси орган који је функционера изабрао, поставио или именовао на 

каснију функцију. 

Чланом 67. став 1. тачка 12. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града именује и 

разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Чланом 41. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' из Ужица са 

Законом о јавним предузећима прописано је да председника и чланове Надзорног одбора именује 

Скупштина града Ужица док су чланом 42. Одлуке прописани услови које мора испуњавати лице које се 

именује за члана Надзорног одбора.  

Чланом 45. Одлуке прописано је да мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје 

истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

Божидар Недељковић је именован за члана Управног одбора РЦУ Решењем о именовању Управног 

одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању I број 022-70/16 од 

10.11.2016.године (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) 

Божидар Недељковић је именован за члана Надзорног одбора Решењем о именовању Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' Ужице I број 023-45/17 од 23.03.2017.године (''Службени 

лист града Ужица'' број 13/17). 

Имајући у виду да Божидар Недељковић нема сагласност Агенције да обавља две јавне функције, а 

да је прво именован у Управни одбор РЦУ а потом у Надзорни одбор ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице, 

односно да је именован супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције, друга функција 

именованог престаје по сили закона. 

У складу са наведеним Скупштина града Ужица разрешава Божидара Недељковић функције члана 

Надзорног одбора ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице.  

Обзиром да предложени кандидат Станко Ивановић испуњава услове предвиђене Законом о јавним 

предузећима и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' из Ужица са 

Законом о јавним предузећима Градско веће је на седници одржаној 11.09.2018.године утврдило предлог 

решења о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' 

Ужице и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 


