
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-182/21-1 
Датум: ____________2021.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 
 

 
На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник 

Републике Србије'' број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града 
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној ________ 2021.године, доноси  

 
 
 

                                                     Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Даје се сагласност на Посебан програм пословања ЈKП ''Биоктош'' Ужице за 
2022. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/16-21 од  
30.11.2021.године. 
 

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

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

 
 
                                                            О б р а з л о ж е њ е  

 
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 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге 

организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града 
достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и 
развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања. 
 

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о 
раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета. 

 
Градско веће је на седници одржаној 17.12.2021.године, разматрало Посебан 

програм пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2022. годину и предлаже Скупштини да 
размотри Програм и на њега да сагласност.  
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l. IIJIAHI4HBECTI4qI4JA

[a 6u ce o6es6eAraJlr ycnoBLI 3a HecMeraHo u er[rar<acuo o6aa.rrarre AeJrarHocrrr u 6ottu
ycnoBu xr.rBora rpabaHa neonxo4no je peanrBoBar[ ruaHr.rpaHe uurecrr.rqrje ys cy6neuq[jy rpaga
Yxr,rqa.

Ihaur,rpaau lr3uoc 3a r.rnnectaqraje, $uuaucupau oA crpar{e rpaaa yNraua, ce oAHocrr Ha
uoxpr.rrame 3elere nujaue "Jlnna" (4eo) ra na6amy no:ryno4serr.rrra r<onrejuepa.

flperae4 rnnecrlrqrEja (cy6nenqnja)

Pet.
6poj HA3IlB YAZHAPI4MA

Z3BOPI4
CPEACTABA

Peroucrpyxquja nujaqe III ([ara (aeo) 20.000.000 cy6nerqraj a

5.000.000 cy6nenqr.rja

Vr<ynua yrarara 3a no*pr.rBar'e 3enena nujaqa .,Jh.rna,, r,:uoce 40.000.000 A Hapa oA Tora
he JKII "Buorcroru" qpr.ruancupmu r.r3 cpeAcraBa Kperr.rra 20.000.000 larlapa u lpaa yxlrue
20.000.000 aunapa. Tuue 6u ce 3aoKpyxlro npojexar pexoncr-pyxquje 3e:rere nujaue "iund, .

Y capagr+,u ca lpagou pea,rr,rsonahe ce ua6arra noJrJmoA3eMHr,rx xourejuepa y r43Hocy oA
5.000.000 4rzuapa roju he ce nocrarlrrra na npojexroaane noraquje. Ha6anxy rr.Banr{qe (pyra) sa
flpturc*erie noJryrroA3eMHrrx rourejnepa he $nnancr,rparu JKfI ..Euorrour,, ras concrseHr,rx
cpe.ucraBa.

Haaegene lfirnecruqzje cy [prrxa3aHe y flnany I4naecruquja rro,q rarr(oM 9. flporparraa
[ocJroBar6a npe,4yseha sa 2022.ro4urty r,r y Ilpuaory 16 rlporpaua rAe cy Ha3HaqeHr,r neprroAr{
xopumherra cpe4crara lpranancr.rpara.

Ilpe4nnfeuo je .qa ce nocrynar na6ame nonynor3eMHnx r<ourejnepa noxpeHe ra pearrEsyje
y II rnapra:ry 2022.ro4u:ete.

flocrynar peaauearluje III $a:e peroncrpyxqr.rje nrEjaue he 3anoqerrz y I xnapra:ry
2022.roguue, rar<o Aa he ce cpegcroa y r{3Hocy o.q 20.000.000 yrrnahznarn cyKrlecr.rBHo, rpeMa
[crro craBJBeHr.rM curyaqr.rj aua r.rsno! aua.
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