
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 023-120/16 

Датум: ___________ .2020.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/07 и 47/19), члана 5, 6 и 79. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/19), члана 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11), као и 

члана 60. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), 

на седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  _____  2020. године донета је: 

 

 

ОДЛУКА 

о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања 

Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' из Ужица 

са Законом о јавним предузећима 

 

 

Члан 1.  

 Члан 9. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавно комуналног предузећа 

''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима ( ''Службени лист града Ужица'' 

број 25/16), мења се и гласи: 

  

''Седиште Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' је у Ужицу, улица Николе Пашић 

број 5В.'' 

 

Члан 2.  

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објављује се у 

''Службеном листу града Ужица. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

   ____________________________ 

 

 

о б р а з л о ж е њ е 

Чланом 9. Одлуке о усклађености пословање Јавног комуналног предузећа 

„Биоктош“ из Ужица са Законом о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор 

ЈКП „Биоктош“ доноси одлуку о промени седишта уз сагласност оснивача. 

 

Чланом 60. став 1. тачка 9. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

Ужица оснива службе, јавна предузећа, друштва капитала, установе и организације и 

врши надзор над њиховим радом.  



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

Како је Надзорни одбор ЈКП ''Биоктош'' донео одлуку број 09-01/58-2020 од 

25.08.2020. године о промени седишта Јавно комуналног предузећа „Биоктош“ са адресе 

Хероја Луна бр.2 на адресу Николе Пашића бр.5В било је неопходно извршити измене и 

допуне члана 9. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Јавно комуналног предузећа 

''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима. 
 

Градско веће је на седници одржаној 02.09.2020.године, разматрало Одлуку о  

изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавно комуналног предузећа 

''Биоктош'' из Ужица са Законом о јавним предузећима, и предлаже Скупштини да Одлуку 

размотри и усвоји. 

 

 

 

 

 

 

 


