
На основу члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 

15/2016), члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и чл. 8 и 

9. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град 

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

одржаној__________.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању једног члана Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице 

 

 

I Зорица М. Милић, професор књижевности, разрешава се дужности члана 

Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

град Ужице (У даљем тексту: Комисија.). 

 

II Марко Нешевић, дипломирани економиста, именује се за члана Комисије.  

 

III Мандат члана Комисије траје до истека мандата Комисије која је именована 

Решењем I број 023-203/16 од 17.01.2017.године. 

 

IV Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Ужица. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 023-203/16-2 

Датум: _____ 2018.године 

 У ж и ц е 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образложење  

 

Чланом 34. Закона о јавним предузећима прописано је да  Комисија јединице 

локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник и да је образује орган 

који је статутом јединице локалне самоуправе одређен као надлежан за именовање 

директора. 

 

Чланом 35. Закона о јавним предузећима је прописано да председник и чланови 

комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, 

одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни постављена лица у 

органима државне управе, органима аутономне покрајине или органима јединица локалне 

самоуправе. 

 

Чланом 60. Статута града Ужица, прописано је да Скупштина града именује 

директоре јавних предузећа чији је оснивач. 

 

 Градско веће је на седници одржаној 25.02.2019.године, утврдило Предлог решења 

о разрешењу Зорице М. Милић, функције члана Комисије и именовању Марка Нешевића 

за члана Комисије и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 

 

 

 

 

 


