
СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-25/21 

Датум:_____.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

На основу члана 17. став 4.  и члана 21. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'' број 15/2016 ) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ______.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ 

1. Сретен Селаковић разрешава се функције члана Надзорног одбора ЈКП

„Водовод“ Ужице именован Решењем о именовању Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ 

Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 8/21). 

2. Небојша Брзаковић именује се за члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“

Ужице. 

3. Мандат члану Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице траје до истека мандата

Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице.

4. Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу

града Ужица''. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

_______________________________ 

Образложење: 

Чланом 17. став 4. Закона о јавним предузећима прописано је да председника и 

чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 

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

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

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

разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач. 

Сретен Селаковић именован Решењем о именовању Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Ужице, дана 01.04.2021. године, Скупштини града Ужица,  поднео је оставку 

на место члана Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Ужице. Разлог подношења исте јесте 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

постављење од стране Владе Републике Србије на место државног секретара у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Градско веће на седници одржаној 19.04.2021.године утврдило је да Небојша 

Брзаковић испуњава све законом прописане услове за обављање функције члана 

Надзорног одбора, па предлаже Скупштини града да предлог размотри и усвоји.  
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