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 На основу члана 60. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 4/19) 

и у вези области 4. Тачка 4.1.1 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица ( 

„Службени лист града Ужица“ број 32/17), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

_______________ доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

I Гордана Урошевић,  члан  Комисије за формирање листе кандидата за чланове 

надзорног одбора јавних предузећа, именована Решењем о формирању листе кандидата за 

чланове надзорног одбора јавних предузећа (''Службени лист града Ужица'' број 14/19)  

разрешава се дужности члана Комисије. 

 

II Милан Станимировић, начелник Градске управе за послове органа града, 

општу управу и друштвене делатности именује се за члана Комисије за формирање листе 

кандидата за чланове надзорног одбора јавних предузећа. 

  

III Решење објавити у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

Образложење  

 Чланом 60. став 1. тачка 51. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су 

утврђена Пословником града. 

 Локалним антикорупцијским планом (ЛАП) града Ужица, у оквиру области 4- 

Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на 

локалном нивоу, тачка 4.1.1 прописана је обавеза Скупштине града Ужица да донесе 

решење којим се образује комисија која ће састављати листу кандидата за чланове 

надзорних одбора чији је оснивач град Ужице, са образложењем испуњености услова 

предложених кандидата. 

 Члан Комисије за формирање листе кандидата за чланове надзорног одбора јавних 

предузећа Гордана Урошевић, разрешава се дужности члана Комисије због одласка у 
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пензију, а уместо ње за члана Комисије предлаже се нови начелник Градске управе за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности Милан Станимировић. 

 Градско веће је на седници одржаној 17.9.2021. године, утврдило предлог Решења 

о разрешењу и именовању једног члана Комисије за формирање листе кандидата за 

чланове надзорног одбора јавних предузећа и предлаже Скупштини да Предлог размотри 

и усвоји. 

 


