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На основу члана 59.ст

Републике Србије'' број 15/20

Ужица (''Службени лист град

одржаној ________ 2020.годи

                                       

1. Даје се сагласност н

финансијским плано

број 1096 од 30.11.2020

 

2.  Решење објавити у ''С

 

 

 

                                                   

Чланом 59. Закона о ј

годишњи програм пословања

надлежни орган јединице лок

 

Чланом 30. Статута гр

организације чији је оснивач

достављају на сагласност дуго

као и годишњи односно трого

 

Чланом 60. став 1. тач

раду и даје сагласност на прог

 

Градско веће је на с

пословања ЈП ''Велики парк

Скупштини да размотри Прог

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ('

 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачк

т града Ужица'' број 4/19), Скупштина града У

године, доноси  

 

 

 

                        РЕШЕЊЕ 

 

ост на Програм пословања ЈП ''Велики 

ланом за 2021. годину, који је Надзорни одбо

2020.године. 

и у ''Службеном листу града Ужица''. 

    ПРЕДСЕДНИК СК

Бранислав Ми

                О б р а з л о ж е њ е  

 

на о јавним предузећима прописано је да Јавн

овања, а да се Програм сматра донетим када на

е локалне самоуправе. 

ута града Ужица прописано је да су предузећа

снивач или већински власник Град дужни да

т дугорочне и средњорочне планове пословне

 трогодишњи програм пословања. 

1. тачка 54. прописано је да Скупштина града р

а програме рада корисника буџета. 

 на седници одржаној 14.12.2020. године ра

парк'' Ужице са финансијским планом за 2021

 Програм и на њега да сагласност.  

има (''Службени Гласник 

1. тачка 54. Статута града 

рада Ужица, на седници 

ики парк'' Ужице са 

 одбор усвојио Одлуком 

К СКУПШТИНЕ 

в Митровић 

 

а Јавна предузећа доносе 

да на њега да сагласност 

дузећа, установе и друге 

ни да Скупштини града 

овне стратегије и развоја, 

рада разматра извештај о 

не разматрало Програм 

1. годину и предлаже 
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надлежни орган јединице лок

 

Чланом 30. Статута гр

организације чији је оснивач

достављају на сагласност дуго

као и годишњи односно трого

 

Чланом 60. став 1. тач

раду и даје сагласност на прог

 

Градско веће је на с

програм пословања ЈП ''Вели

размотри Програм и на њега д
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                         Р Е Ш Е Њ Е 

 

ст на Посебан програм пословања ЈП ''Велик

који је Надзорни одбор усвојио Одлуком

и у ''Службеном листу града Ужица''. 

    ПРЕДСЕДНИК СК

Бранислав Ми

О б р а з л о ж е њ е  

 

о јавним предузећима прописано је да Јавн

овања а да се Програм сматра донетим када на 

е локалне самоуправе. 

ута града Ужица прописано је да су предузећа

снивач или већински власник Град дужни да

т дугорочне и средњорочне планове пословне с

 трогодишњи програм пословања. 

тачка 54. прописано је да Скупштина града р

а програме рада корисника буџета. 

 на седници одржаној 14.12.2020.године, ра

Велики парк'' Ужице за 2021. годину и предл

њега да сагласност.  

има (''Службени Гласник 

1. тачка 54. Статута града 

рада Ужица, на седници 

Велики парк'' Ужице за 

луком број  1097 од 

К СКУПШТИНЕ 

в Митровић 

 

а Јавна предузећа доносе 

да на њега да сагласност 

дузећа, установе и друге 
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овне стратегије и развоја, 

рада разматра извештај о 

не, разматрало Посебан 

предлаже Скупштини да 










