
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-14/19 

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 28. Уговора о оснивању јавно комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом ''Дубоко'' Ужице, Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној ____ 2019.године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа''Дубоко'' 

Ужице 

 

 

 I У Надзорни одбор ЈКП ''Дубоко'' Ужице, именују се: 

 

Председник: 

1. Радосав Јовановић, дипломирани машински инжењер, представник града 

Ужица, 

Чланови: 

2. Александар Терзић, дипломирани менаџер интернационалног бизниса, 

представник града Чачка, заменик председника, 

 

3. Слободан Богосављевић, дипломирани инжењер металургије представник 

запослених. 

 II Мандат Надзорног одбора ЈКП ''Дубоко'' Ужице траје 4 (четири) године. 

 

 III Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

       Бранислав Митровић 

___________________________ 

 

 

 

 

 



ГРА  УЖИЦ  
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?tIy6,f L,r (A aPEr.ll4

rPAA vX i4 LlE

CKYIIIXTI,IHA fPAIA
I bpoj: ll9-14,r19

flar,vv: 24.06. 201 9.rosuxe

Ha ocuooy o6racrr,r 4. raqra 4.1.1 JloxanEor a.ETuKopymujc(or flraHa (IAID ryara
yx'nqa ("Cryx6eru nrrcr rpaaa yxaqe" 6poj 32117) u 1€c,rc 2. Pemer6a o o6pa:oear+,y

Kourcuje :a Qopuapar+,e Jrucre KauAliaara 3a lualloBe Iraa3opuor oa6opa jaBurlx upegyreha

("Cnyx6eErr .nEcr rpa"{a Yxuqa" 6poj 14/19), Kouucuja IIa ceaEnur oapNauoj

24.06.20 1 9.ro,qr.rHe, ).rBpbyje

JIIICTY KAH,ry{AATA
ca o6pa3,,roxerseM [crryrLeuocrlr ycJroBa !a qJIaHoBe IIaA3opHor oa6opa JKII "AyEOI(O"

Y)I(IIIIE

1. PaaocaB JoBaHoBEh, ailnoMuparu MarrMllcrrr Izux(el6ep, je [pe,IuoxeE 3a rcurruqam

3a qnaxa HaA3opHor oa6opa JKII "Ay6o(o" yxl-Iue 1tao [peAcraBlru(a rpaaa yxEua,

Haxou )eu,qa y aoltwelrrallujy Kojy je (analiaar aoc:raano lT apleuo je aa ,Icn,.IiaBa

cse sa(oHoM rrpo[trcaEe ycroBe ,I KoMlcuja rlpeAna,il(e ra Crymnrlruu Aa I]pIdBmIl

[pe,uror.

2.

3.

Anerccangap Tep:nh, ,qiflrloM4par]Ir Meuauep ulrrepuallxoualJluor 6a:ruca r: 9aura, je

[peaJroxeu oa crpaue Crgtrurrure rpaaa 9a'rra, [a KoMlrcuja flpeglraNe Cr<yltrrrur

aa [pearror flpIIxBaTIi.

C.iro6oaan Borocas,EeB[h,,4lirlroMllpaHlj unNemep uetanypmje.je npeg,ToNeu o4

crpaue cuuauxara JKII ",qy6oKo" y cuary ca 'rnauoM 28. yroBopa o ocnuran y j aono

rovyranuor npegyseha Peruona:rnu [eurap sa ynpaBJEame orrlarolr "!y6oro" Vxtue.

HaEoH yBrr,qa y ,[oryMearaqrjy Kolrucnja je yrBp.{rna aa rrpe.qro>reau (a]rafaar

I-rcny6aBa cBe 3aKoItoM rlponucale ycnoBe u ,ua je npegloNen y c(Jlaay ca 3a.(oHoM Il
yroBopoM, na npeanaxe Cxyrtrurunlr 4a npeallor r<arrallAara rlpuxBarll.

Jlllcra ce aocrasJla C(ynETI-IEIr rpa.{a yxuua, paali pa3MarpaM rrpe,u"Ior pemema o

rueuonamy Hanaopuor o46opa JKII ",{y6o(o" yxmle.

rPA'qvarqE
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