
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:023-151/19 

Датум:________.2019.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

  

 

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' 

број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ________.2019. године, 

доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на Прву измену Програм пословања са финансијским 

планом ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2019. годину, који је Надзорни одбор 

усвојио Одлуком број 10/4 од 12.11.2019.године. 

 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

_____________________________ 

 

Образложење  

 

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе 

годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност 

надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 

Чланом 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

даје сагласност на програме рада корисника буџета. 

 

Градско веће је на седници одржаној 18.11.2019.године, разматрало прву измену 

Програма пословања са финансијским планом ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2019. годину, и 

предлаже Скупштини да размотри измене и да сагласност. 

 



 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:023-151/19-1 

Датум:________.2019.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

  

 

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' 

број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ________.2019. године, 

доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Даје се сагласност на измену посебног програма пословања са ЈП ''Велики 

парк'' Ужице за 2019. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 10/4 

од 12.11.2019.године. 

 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

_____________________________ 

 

Образложење  

 

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе 

годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност 

надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 

Чланом 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

даје сагласност на програме рада корисника буџета. 

 

Градско веће је на седници одржаној 18.11.2019.године, разматрало измену 

посебног програма пословања ЈП ''Велики парк'' Ужице за 2019. годину, и предлаже 

Скупштини да размотри измене и да сагласност. 

 


















































































































































