
 

 

На основу члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 

број 25/17-пречишћен текст) и члана 46. Одлуке о усклађивању пословања Јавнoг 

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

лист града Ужица'' број 25/16) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

______2018. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

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

број 406/1 од 21.05.2018.године о расподели добити за 2017.годину. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 023-83/18 

Датум: ______2018. године 

У ж и ц е 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 Бранислав Митровић 

__________________________ 

 

Образложење 

 

Чланом 46. став 1. тачка 9. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа ''Велики паарк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима, прописано је 

да Надзорни одбор Предузећа доноси одлуку о расподели добити и покрићу 

губитка. 

Ставом 2. истог члана прописано је да одлуку о расподели добити и покрићу 

губитка, Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града. 

Одлуком Надзорног одбора је предвиђено да се нераспоређена добит из 

2017.године, у целокупном износу од 183.000,00 динара, искористи за набавку 

основних средстава нужних за ефикасно обављање делатности предузећа (набавка 

тримера и других средстава за одржавање зелених површина). 

Чланом 58. Закона о јавним предузећима прописано је да је Предузеће 

дужно да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, при 

чему се висина и рок утврђују одлуком о буџету јединице локалне самоуправе за 

наредну годину.  



Чланом 40. Одлуке о буџету града Ужица за 2018.годину, предвиђено је да 

су јавна предузећа дужна да део од најмање 50% остварене добити уплате на рачун 

Града. 

Градско веће, на основу Мишљења Градске управе за финансије, предлаже 

да се Град, као оснивач јавног предузећа одрекне 50%  добити ЈП ''Велики парк'' у 

износу  од 91.938,00 динара у корист Јавног предузећа ''Велики парк'', како би ова 

средства била уложена за набавку основних средстава неопходних за обављање 

делатности за коју је Предузеће основано. 

Градско веће је на седници одржаној 08.06.2018.године утврдило Предлог 

решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Велики парк'' 

Ужице о расподели добити и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји.  

 

 


