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0 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''

а 26. Одлуке о начину и поступку именовањ

ач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' 

ада Ужица (''Службени лист града Ужица'' бро
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о комуналног предузећа ''Нискоградња'' Уж

јавити у ''Службеном гласнику Републике Ср
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Комисије за спровођење конкурса за избор

ач град Ужице (''Службени лист града Ужица

ровођењу јавног конкурса за избор директора

'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 

има (''Службени Гласник 

овања директора јавних 

ица'' број 25/16) и члана 

а'' број 4/19), Скупштина 

, из Ужица, именује се 

'' Ужице, на период од 

ке Србије'', ''Службеном 

а Ужица www.uzice.rs.  

ном гласнику Републике 

 у року од осам дана од 

30 и 41. став 3. Закона о 

у 26. Одлуке о начину и 

 град Ужице (''Службени 

ада Ужица ('' Службени 

о да се директор јавног 

орган јединице локалне 

дидата са ранг листе и 

ипрема предлог акта о 

града ради усвајања. 

е да је Скупштина града 

ач град Ужице. 

града Ужица је донела 

избор директора јавних 

жица'' број 2/17, 38/17 и 

ктора Јавно комуналног 

 4/20). 



+381 (0) 

Комисија је спровела 

Јавно комуналног предузећа
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овела Јавни конкурс за избор кандидата за им

дузећа ''Нискоградња'' Ужице који је објављ

020 од 14.02.2020, у ''Службеном листу града У
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 именује Снежана Милутиновић, дипломиран

тири године, као једини рангирани кандидат.  

НОМ СРЕДСТВУ:  
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ЕДНИК СКУПШТИНЕ 

анислав Митровић 
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