
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-172/21 
Датум:__________2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

На основу члана 22. став 1. тачка 9 и став 2.  Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019) , члана 60. Статута  града Ужица 
(„Службени лист града Ужица“, број 4/19) и члана 46. става 1. тачка 9. и става 2. и 
3.Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' из Ужица са
Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужице'' број 25/16), Скупштина 
града Ужица на седници одржаној __________ 2021. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице број 09-
01/14-21 од 17.11.2021.године о расподели добити по Завршном рачуну за 2020. годину у 
износу од 1.366.772,65 динара. 

II Решење доставити ЈКП ''Биоктош'' Ужице и Градској управи за инфраструктуру 
и развој. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Бранислав Митровић 

___________________________ 
О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 22. став 1. тачка 9. и став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да 
Надзорни одбор јавног предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка, док је ставом 2. истог закона прописано да одлуку Надзорни одбор 
доноси уз сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе. 

Чланом 46. став 1. тачка 9. и став 2 и 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
предузећа ''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима прописано је да Надзорни 
одбор доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка док је ставом 
3. прописано да одлуку Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града.

Градска управа за инфраструктуру и развој, одељење за привреду је доставило 
позитивно мишљење на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице, да се може дати 
сагласност да ЈКП ''Биоктош'' 1% добити уплати у буџет града, а преосталу добит да 
усмери у инвестициона улагања, у складу са Одлуком о буџету града Ужица. 

Градско веће је на седници одржаној 25.11.2021.године, разматрало Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП ''Биоктош'' Ужице о расподели добити по завршном рачуну за 
2020.годину и предлаже Скупштини да да сагласност на одлуку. 



Ha ocnory .uan a 2l ,u wrusa 46. Crar,T a Jannor IoMyHaJIIror [peAy3eha "Br'romom"

Yxr.rqe,Ha.qsopnr.I o.q6op JKfI "Euorrom" Yxzqe ra ce,4ruuu op, I7 .ll .2021 .rogrne,Aoneo je

o A n vK v
o pacrroAeJru ,qo6prru [crasaHe no 3aapmrolr.r pauyny sa 2020.ro4uy

1 .,{o6zr ucxasana no 3aapmuou paqyry ga 2020.roaruy y Ix}Hocy oA 1.366.772,65 wruapa

pacrroAe.[uTrr Ha :

1oZ oA ucrasaue 4o6uru y lrrnocy ol, 13.667,73 [ruapa yrnaruru y 6yuer rpa'4a

Yxuqa

Ao6r.rr oA 1.353.104,92 4.rnapa,y cKJIaAy ca [porpaMoM Llnuectuquja yreham

ocHoBHIiI KauIITaJI npegy:eha

2.tlpenysehe je flporpaMoM nocrloBara ga 2021.romry rnaullparlo peroncrplxurjy u ypelene

3enene ruajar1e 'iJhna" .

3.O cnporolerry oBe oA[]'Ke crapahe ce Cerrop sa eronorracrco ([unaacujcre lr orrltrre nocJloBe,a

4ocmnutu je na ca racuocr Crcynrrurne rpa,qa.
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