
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-45/17-1 

Датум: ______. 2019.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

На основу члана 17. став 3 и 20. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 

број 15/2016), члана 60. став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

број 4/19) и члана 41. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Велики парк'' из 

Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______2019.године, доноси 

 

 

   РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈП ''Велики 

парк'' Ужице 

 

 

 I Динко Жувела, члан Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице, из реда запослених, 

именован Решењем о именовању Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' из Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 13/17), разрешава се дужности члана Надзорног 

одбора. 

 

II Душко Прљевић, професор физичког васпитања, именује се за члана Надзорног одбора 

ЈП ''Велики парк'' Ужице, из реда запослених. 

 

III  Мандат именованог члана Надзорног одбора до истека мандата Надзорног одбора. 

 

IV  Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу 

града Ужица''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Бранислав Митровић 

___________________________ 

 

Образложење 

 

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

чланове Надзорног одбора јавбног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

именује орган који је одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 

године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. 

Чланом 18. и 19. став 1.тачке 2 и 3. Закона прописани су услови које мора да 

испуњава члан Надзорног одбора јавног предузећа из реда запослених. 



 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

Чланом 20. Закона прописано је да се члан Надзорног одбора из реда 

запослених предлаже по поступку прописаном статутом предузећа. 

Чланом 60. став 1. тачка 11. прописано је да Скупштина града именује  и 

разрешава Надзорне одборе јавних предузећа. 

Динко Жувела, досадашњи члан Надзорног одбора је именован за извршног 

директора ЈП ''Велики парк'' Ужица, па због сукоба интереса потребно је да буде разрешен 

као члан Надзорног одбора. 

ЈП ''Велики парк'' је доставило предлог да се за члана Надзорног одбора из реда 

запослених именује Душко Прљевић, професор физичког васпитања, на основу 

спроведеног поступка избора представника запослених, спроведеног у Предузећу. 

Градско веће је на седници одржаној 16.12.2019. године, утврдило предлог 

Решења о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' 

Ужице, и након што је утврдило да предложени кандидат Душко Прљевић испуњава све 

законом прописане услове, предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 
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