
На основу члана 46. став 1. тачка 19 и става 2. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа ''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени 

лист града Ужица'' број 25/16) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 

2018.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' Ужице број 120 

од 30.01.2018.године о увећању вредности објеката, укњижавањем вредности Трим 

стазе у Великом парку, у пословне књиге ЈП ''Велики парк'' у износу од 2.453.004,00 

динара. 

2. Решење доставити Надзорном одбору ЈП ''Велики парк'' Ужице. 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 66-5/18 

______ 2018.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

___________________________ 

Образложење 

Надзорни одбор ЈП ''Велики парк'' Ужице је донео Одлуку о укњижавању вредности 

Трим стазе у Великом парку, у пословне књиге ЈП ''Велики парк'' у износу од 2.453.004,00 

динара. 

ЈП ''Велики парк'' је упутило Захтев за давање сагласности за повећање вредности 

имовине број 192/2018 од 28.02.2018.године. 

 Чланом 46. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа ''Велики парк'' из 

Ужица са Законом о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор ЈП''Велики парк'' 

Ужице, одлучује о смањењу и повећању вредности капитала уз сагласност Скупштине 

града. 

Градско веће је на седници одржаној 13.03.2018.године, утврдило предлог Решења о 

давању сагласности на увећање вредности објеката и предлаже Скупштини да предлог 

размотри и усвоји. 
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