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

15/2016 и 88/2019), члана 60. став 1. тачка 10. 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 и 

''Службени лист града Ужица'' број ______ ), а у вези области 4, и спровођења активности 

из циља 4.1 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 32/17) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _______2021.године, 

доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ 
 

 I Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице ( У даљем тексту: Комисија.) у саставу: 

 

Председник Комисије: 

 

1. Биљана Стеванетић, дипломирани правник 

 

Заменик председника Комисије:  

2. Радмила  Баћковић - Шојић, дипломирани економиста, 

 

Чланови Комисије:  

3. Данка Антонијевић, дипломирани правник, 

4. Катарина Остојић, дипломирани менаџер безбедности, 

5. Бојана Нешић, дипломирани економиста. 

 

 II За секретара Комисије, именује се  Наташа Вукашиновић, дипломирани правник. 

Секретар Комисије, учествује у раду Комисије без права одлучивања. 

 

 III Мандат Комисије траје три године, од дана ступања на снагу овог Решења. 

 

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

листу града Ужица. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

__________________________ 
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Образложење 

Чланом 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 

88/2019), прописано је да  Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова од 

којих је један председник . Ставом  2. истог члана прописано је да Комисију образује 

орган који је одређен Статутом јединице локалне самоуправе као надлежан за именовање 

директора Јавних предузећа. 

Чланом 35. Закона прописано је да председник и чланови комисије из чл. 32-34. 

овог закона 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. став 1. тачка 10. Статута града Ужица, прописано је да Скупштина 

града, одлучује о именовању Комисије за избор директора јавних предузећа. 

Члановима 8 и 9. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице прописан је мандат Комисије, као и услови за 

именовање комисије. 

Област  4,  кроз спровођења активности из циља 4.1 Локалног антикорупцијског 

плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17), предвиђа 

прописивање услова за чланове Комисије. 

Предложени чланови Комисије испуњавају све услове предвиђене Законом о 

јавним предузећима и Одлуком о Одлуке о начину и поступку именовања директора 

јавних предузећа чији је оснивач град Ужице.  

Градско веће је на седници одржаној 19.04. 2021.године, утврдило Предлог решења 

о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач град Ужице. 

 


