
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 119-15/22 
Датум: ________2022.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник РС'' број 
15/2016 и 88/2019), члана 64. став1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу'' Ужице са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града 
Ужица'' број 25/16) и члана 60. став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист 
града Ужица 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2022.године, 
доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ УЖИЦЕ 
 

 
I Милош Миливојевић именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Ужице развој“ Ужице,  до избора директора а најдуже на период од једне године. 
 
II Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

 
III Решење објавити у Службеном листу  града Ужица. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

 
 

Образложење  
 

Чланом 52. Закона јавним предузећима прописано је да вршилац дужности директора 
може се именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од 
једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора 

јавног предузећа прописане законом. 
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 
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  Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека 
мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео. 
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Чланом 64. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' Ужице са Законом о јавним предузећима, прописано је да Скупштина града 
може именовати вршиоца дужности директора, до именовања директора јавног 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 

Чланом 60. став 1. тачка 11. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 
у складу са законом именује и разрешава , директоре и надзорне одборе јавних предузећа 
чији је оснивач у складу са законом. 

Градско веће на седници одржаној 21. јуна 2022. године, утврдило је да предложени 
кандидат Милош Миливојевић,  испуњава све законом прописане услове, па предлаже 
Скупштини града да предлог Решења размотри и усвоји.  

 

 

 
 



Биографија 

 

Милош Миливојевић, рођен је 1986. године у Београду.  

Основну и средњу електротехничку школу завршио је у Ужицу, а потом на 
Факултету организационих наука Универзитета у Београду 2010.године 
стекао звање дипломираног инжењера организационих наука.  

Од 2014. године запослен у Градској управи града Ужица, на управљању 
пројектима, а потом на пословима информисања као руководилац Одељења 
за односе са јавношћу.  

Као радник градске управе учествовао је у реализацији бројних пројеката. 

Ожењен и отац је двоје деце. 
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