
На основу члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. 

став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и члана 

45. Одлуке о усклађивању пословања Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' 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 једног члана Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице 

 

1. Радош Којадиновић, именован Решењем о именовању Надзорног одбора Јавно комуналног 

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

Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, представник оснивача, због поднете 

оставке. 

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

Ужица''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 119-12/18 

Датум: _____  2018.године 

          У ж и ц е  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

     ___________________________ 

   

 

Образложење 

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

разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

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

истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем. 

Радош Којадиновић, поднео је оставку на место члана Надзорног одбора 13.11.2018.године. 

Градско веће на седници одржаној 19.11.2018.године, усвојило је поднету оставку па предлаже 

Скупштини да преедлог решења о разрешењу размотри и усвоји.   
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Predmet : ostavka u JP Bioktoi Uiice kao ilan nadzornog odbora

Zbog nemogudnosti da ostvarim pravo na penziiu prinuden sam da dam ostavku kao ilan u

nadzornom odboru JP Bioktoi Uiice na koju sam izabran reienjem broj dana na period od ietri

god ine .

Obavezu koju sam prihvatio po reienju kao ilan nadzornog odbora da bez nadoknade vriim

interni nadzor na izradi elektro instalacije na poslovnom objektu pijaci, ako mi dozvolite bi zavr5io jer

problem oko ostvarivanja penzije zbog toga 5to sam ilan nadzornog odbora nema nikakve veze sa

pomenutim prihvatanja internog nadzornog organa i ieleo bi da ga zavr3im do kraja , lskljuiivo iz razloga

kao mali doprinos JP Biokto5 .Svoj rad kao nadzorni organ du po potrebi iznositi nadiornom odboru i

direktoru preduzeda .

Moja ostavka je iskljuiivo zasnovana na osvarivanju prava na penziju i nikakvi drugi razlozi ne

postoje .

S postovanjem

Uiice

13.11.2018 godine
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