
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-196/21 
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 ''Нискоградња'' 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 ''Нискоградња'' Ужице број 

01-9/7-2 од 30.11.2021.године о расподели добити по Завршном рачуну за 2020. годину у 
износу од 31.264.214,27 динара. 
 

II Решење доставити ЈКП ''Нискоградња'' 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 ''Нискоградња'' 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 ''Нискоградња'' Ужице, да се може 
дати сагласност да ЈКП ''Нискоградња'' да 1% добити уплати у буџет града, а преосталу 
добит да усмери у инвестициона улагања набаку опреме наведене одлуком, а све у складу 
са Одлуком о буџету града Ужица. 

Градско веће је на седници одржаној 17.12.2021.године, разматрало Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП ''Нискоградња'' Ужице о расподели добити по завршном рачуну за 
2020.годину и предлаже Скупштини да да сагласност на одлуку. 
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