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

број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица (''Службени лист града 

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

_________године, доноси  

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

1. Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавно комуналног 

предузећа ''Нискоградња'' Ужице са финансијским планом за 2018. годину, 

који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број  01-9/34-1 од 16.11.2018.године. 

 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 023-159/18 

Датум: ______ 2018. године 

У ж и ц е  

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

Образложење 

  

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 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина 

града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне 

стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних 

предузећа. 

Градско веће је на седници одржаној 19.11.2018.године, разматрало измене 

Програма пословања Јавно комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице за 2018.годину, и 

предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на измене. 





Ј      " "     ,   19АВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА У Ж ИЦ Е Међај

ДРУГА ИЗМЕНА

ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП,,НИСКОГРАДЊА,,

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211

Матични број:07221436

ПИБ:100597962

ЈББК: 81166

Министарство финансија и привреде-Управа за трезор-Филијала Ужице

Ужице,    октобар 2018  . године
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ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП,,НИСКОГРАДЊА,,

За изградњу православног храма, који се налази на територији града Ужица, локална самоуправа је одлучила да део потребних новчаних средстава 

за изградњу истог, обезбеди преко донација јавних предузећа, чији је оснивач град Ужице. У циљу реализације потребне донације,  врши се Друга 

измена програма пословања за 2018.годину, 

Измена  плана за 2018. годину урађена је на следећи начин.

А) Планирани приходи остају непромењени.

Б) Планирани расходи у структури остају непромењени, јер се расходи за донације налазе у групи конта 57 на  конту 579, редни број 49  (остали 

непоменути расходи-трошкови спора, новчане казне, расходи за хуманитарне сврхе, донације), а на планираној позицији је остало неутрошених 

средстава за ову годину.

Ова промена не доводи до промена у прилозима  који су саставни део Програма пословања, Прве измене програма пословања, осим прилога 15.

Прилог 15 (средства за посебне намене), мења се на следећи начин.

Редни број 2; донације, са  15.000 увећава се на 200.000 динара.
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