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На основу члана 60. Ст

и члана 46. Одлуке о усклађи

Ужица са Законом о јавним

Скупштина града Ужица, на с

 

1. Даје се сагласност на 

01/42-19 од 16.09.201

2018.годину. 

 

2. Решење ступа на снагу

 

3. Решење доставити Над

 

 

 

Чланом 46. став 1. та

предузећа ''Биоктош'' из Уж

Надзорни одбор Предузећа до

Ставом 2. истог члан

губитка, Надзорни одбор доно

Одлуком Надзорног од

рачуну за  2018.годину, у изн

исказане добити у износу од

остатак у износу од 18.972.08

основни капитал Предузећа.

Градско веће је на сед

о давању сагласности на Од

Скупштини да Предлог размо

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

. Статута града Ужица (''Службени лист град

склађивању пословања Јавнo комуналног пред

јавним предузећима (''Службени лист града У

а, на седници одржаној _______ 2019. године, д

 

РЕШЕЊЕ 

ст на Одлуку Надзорног одбора ЈKП ''Биокто

.2019.године о расподели добити исказане по з

 снагу даном доношења. 

и Надзорном одбору ЈКП ''Биоктош'' Ужице 

ПРЕДСЕДНИ

  Бранисла

__________

 

Образложење 

 1. тачка 9. Одлуке о усклађивању пословања

из Ужица са Законом о јавним предузећима

ећа доноси одлуку о расподели добити и покрић

 члана прописано је да одлуку о расподели 

р доноси уз сагласност Скупштине града. 

ног одбора је предвиђено да се нераспоређена 

, у износу од 19.163.724,34 динара, расподели 

осу од 191.637,24 динара уплати у буџет гра

972.087,10 динара у складу са програмом инвес

зећа. 

а седници одржаној 18.09.2019.године, утврдил

Одлуку Надзорног одбора ЈKП ''Биоктош'' 

 размотри и усвоји. 

т града Ужица'' број 4/19) 

предузећа ''Биоктош'' из 

ада Ужица'' број 25/16) 

ине, доноси 

иоктош'' Ужице број 09-

е по завршном рачуну за 

ЕДНИК СКУПШТИНЕ 

нислав Митровић 

______________________ 

овања Јавно комуналног 

ећима, прописано је да 

окрићу губитка. 

дели добити и покрићу 

еђена добит по завршном 

одели на начин да се 1% 

ет града Ужица, а да се 

инвестиција, увећавајући 

тврдило Предлог решења 

тош'' Ужице и предлаже 




