
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 023-186/21
Датум: ______ 2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

На основу члана 22.став 1. тачка 7 и става 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 60. став 1. тачка 14. Статута града 
Ужица („Службени лист града Ужица“4/19) а у вези Одлуке о усаглашавању Одлуке о 
усклађивању пословања Јавног предузећа „ Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о 
јавним предузећима  I број 023-177/16-1 од ___2021. године, Скупштина Града Ужица на 
седници одржаној _______ 2021.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

I Даје се сагласност на измене и допуне Статута Јавног предузећа „Ужице 
развој “ Ужице које је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 07-400/4 од 
2.12.2021. године. 

II Решење доставити Надзорном одбору Јавног предузећа „Ужице развој“Ужице. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
   Бранислав Митровић 

____________________________ 

Образложење 

Чланом 22.став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни 
одбор јавног предузећа доноси Статут јавног предузећа, док је ставм 3. истог члана 
прописано да сагласност на Статут даје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Чланом 60. став 1. тачка 14. Статута града Ужица прописано је да сагласност на 
статуте јавних предузећа чији је оснивач град Ужице, даје Скупштине града. 

Одлуком о градским управама (''Службени лист града Ужица'' број 52/21) 
прописано је послови надзора над изградњом, реконструкцијом,одржавањем и заштитом  
јавне расвете, над изградњом и реконструкцијом електро инсталација и опреме, водоводне 
и  канализационе мреже и других непоменутих објеката и инсталација, чији је инвеститор 
град ужице, као и послови вршења стручних, специјализованих,  услуга надзора над 
реализацијом уговора , на основу одредби закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама,у области услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на 
територији града ужица, као и обезбеђивању пријема и отпреме путника на аутобуској 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

станици и стајалиштима у јавној својини града ужица, као и саобраћајним објектима који 
се користе у тој врсти превоза више неће бити у надлежности градске управе за 
инфраструктуру и развој. 

Предложеном изменом оснивачког акта наведени послови надзора ће се обављати у 
Јавном предузећу ''Ужице развој'' Ужице. 

У складу са напред наведеним, потребно је усклађивање и Статута Јавног 
предузећа ''Ужице развој'' Ужице, са изменом и допуном оснивачког акта. 

Градско веће је на седници одржаној 6. децембра 2021.године, утврдило Предлог 
решења и предлаже Скупштини да да сагласност на измене и допуне Статута. 
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flaryrr,t : 02.1 2.2021 . roprHe

Ha ocHoey qnaHa 16. 3aroHa o jaBHnM npegy3ehrrr,ra ( Cn.rnacHilK 6poi:3612016) tt L{naHa

22. Craryra JaeHor npeAy3eha"Yxkrqe pa3Boj" Yxuqe, HagsopHra og6op JaaHor

npegy3eha"Yxilqe pa3Boj" Yxrqe, Ha cetrHLrLlt4 ogpxaHoj AaHa 02.12.2021.roprHe AoHocl4

cneEehy

oEnvKv

Ycaaja ce npegnor OAnyKe o h3MeHaMa

,,Yxhqe pa3Boj" Yxrr-le n ro KaKo cnegil:
H AOnyHaMa craryTa JaBHor npe.qy3eha

- Y ,{naHy 1.craB 3. nsa peL{14 ,, h cao6pahajno-rexHrqKhM noAallilMa 3a nyreBe" goAajy ce
peL{n :

,,opraHH3oBaby v o6aBrbaFby crpyqHor HaE3oPa HaA H3rpaAFboM,

peKoHcrpylc-lhjoM,ogpxaBaFbeM n 3auJT.uroM jaeHe pacBere, HaA n3rpa,qFboM tA

peKoHcrpyKLtiljoM e.neKTpo t4Hcranaquja n onpeMe, BoAoBoAHe r KaHanhsaquoHe Mpexe
v1 Apyrux HenoMeHyrrx o6jeKara v uHcranaqttja, qvjv je ilHBecrltrop rpag Yxilqe".

- y qnaHy 1. nsa craBa 3.Aogaje ce HoBl,t craB Kojh rnacn:
,, Bp[ueFbe cTpyr{H]4x , cneLliljanu3oBq-Hilx, ycflyra Ha.q3opa Ha,q peanm3aLl!4joM yroBopa ,

Ha ocHoBy oppefl6r4.SaxoHa o jaeHolnphBarHoM naprHepcrBy t4 KoHqecujaMa,y o1nacrv
ycnyra rpaAcKor H ,rnpilrpa.qcKor npeBo3a nyrHuKa ayrooycilMa Ha repHropniv {puau

' Yxrqa, Kao il o6ea6e[raBaFby nprajerraa h ornpeMe nyrHHKa Ha ayro6ycKoj craHnllu w

crajanururuwa y jaeHoj cBojhHr4 rpa,qa Yxuqa, Kao Ll cao6pahajHxrra o6jeKTilMa Kojil ce

KOpr4CTe y roj epcril npeBo3a

Ocrane o4peg6e Craryra JaeHor npegy3eha ,,YxilLle pa3Boj" YNrqe ocTajy

HenpoMeFbeHe.

3agyxyjy ce crpyqHe cn)fi<6e JaeHor npegyseha ;,Yxrqe pa3Boj" Yxrqe Aa oBy oEnyKy

AOCTaBe OCHhBally
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OEPA3JIOXEHTE

Y qraruy ycarnauaBaFl-:a Craryra JaeHor npegy3eha ,,YxrL1e pa3Boj" YxrarJe ca OAnyKoM o
ycKnat1mBaFby nocnoBaFba Jaeuor npe,qy3eha ,,YxilLle pa3Boj" Yxrar-le ( Cn.nr,rcr rpaga Yxraqa
6poj: 37116 ) ra ca OAnyKoM CKynruruHe rpafla Yxrqa o rparqcKuM ynpaBaMa I Spoj: 021-25121
oA 18.11.2021.roghHe v norpe6e rpaAa Yxwqa tra ce, y FberoBo HMe Bpule crpyqHe,
cneLlrjant43oBaHe, ycnyre Hag3opa HaA peanil3aqiljoM yroBopa , Ha ocHoBy ogpeg6fi 3axoHa o
jaeHo-npraBarHoM naprHepcrBy h KoHqecnjaua,y obnacrLt ycflyra rpagcKor w npilrpa,qcKor
ilpeBo3a'nyTHhKa ayro6ychMa Ha repilTopt )t4 rpaAa YNnqa, Kao il ooeaoelNBaFby npnjeMa r
ornpeMe nyrHhKa Ha ayro6ycKoj craHt4qt| v crajanhuJTilMa y jaaHoj cBojilHt4 rpaEa Yxrqa, Kao v

cao6pahajHr,rrvr o6jeKrilMa Kojil ce Kopr4cre y roj Bpcrr npeBo3a., jegHornacHo je AoHera oAnyKa

Kao y Ail3no3nThBy.
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