СКУПШТИНА ГРАДА
I Број 023-177/16-1
Датум: ______ 2021.године
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 -други
закон, 47/2018 и 111/2021 - други закон), члана 5.став 3. и 6. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и 88/19), као и члана 60. став 1.
тачка 9. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), а у вези Одлуке о
градским управама (''Службени лист града Ужица'' број 52/21), на седници Скупштине
града Ужица, која је одржана дана _____ 2021. године донета је:
ОДЛУКА
o измени и допуни Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа „ Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о јавним предузећима
Члан 1.
У Одлуци о усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „
Дирекција за изградњу“ Ужице са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града
Ужица'' број 37/16-пречишћен текст), у члану 2. став 1. алинеја 2. мења се и гласи:
'' - управљање јавним путевима у смислу вршење јавних овлашћења; заштита
јавног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање стручног
надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање
јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима
за те путеве, организовања и обављања стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом
јавне расвете, над изградњом и
реконструкцијом електро инсталација и опреме, водоводне и канализационе мреже и
других непоменутих објеката и инсталација, чији је инвеститор град Ужице“.
У члану 2. став 1. после алинеје 2. додаје се нова алинеја и гласи:
„ - вршење стручних , специјализованих, услуга надзора над реализацијом уговора
, на основу одредби Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама,у области
услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на територији града
Ужица, као и обезбеђивању пријема и отпреме путника на аутобуској станици и
стајалиштима у јавној својини града Ужица, као и саобраћајним објектима који се
користе у тој врсти превоза,''
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Досадашње алинеје 3 - 13, постају алинеје 4-14.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
_______________________
Образложење
Чланом члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи прописано је да
скупштина јединице локалне самоуправе оснива јавна предузећа.
Чланом 5. Став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да ако јавно предузеће
оснива јединица локалне самоуправе, акт о оснивању јавног предузећа доноси скупштина
јединице локалне самоуправе, која врши права оснивача.
Чланом 6. истог Закона прописују се обавезни елементи оснивачког акта јавног
предузећа.
Чланом 60. став 1. тачка 9. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града
Ужица оснива јавна предузећа.
Одлуком о градским управама (''Службени лист града Ужица'' број 52/21)
прописано је послови надзора над изградњом, реконструкцијом,одржавањем и заштитом
јавне расвете, над изградњом и реконструкцијом електро инсталација и опреме, водоводне
и канализационе мреже и других непоменутих објеката и инсталација, чији је инвеститор
град ужице, као и послови вршења стручних , специјализованих, услуга надзора над
реализацијом уговора , на основу одредби закона о јавно-приватном партнерству и
концесијама,у области услуга градског и приградског превоза путника аутобусима на
територији града ужица, као и обезбеђивању пријема и отпреме путника на аутобуској
станици и стајалиштима у јавној својини града ужица, као и саобраћајним објектима који
се користе у тој врсти превоза више неће бити у надлежности градске управе за
инфраструктуру и развој.
Предложеном изменом оснивачког акта наведени послови надзора ће се обављати у
Јавном предузећу ''Ужице развој'' Ужице.
Надзорни одбор Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице је доставио Одлуку којом
предлаже да се измени односно допуни оснивачки акт овог Предузећа.
Предлаже се да одлука ступи на снагу пре осмог дана од дана доношења, из разлога
што је потребно спровести комплетну процедуру у вези преузимања запослених из
Градске управе у Јавно предузеће, до 1.1.2022.године, од када почиње са применом и
Одлука о Градским управама.
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБЕ КОЈА СЕ МЕЊА И ДОПУЊУЈЕ:
'' Члан 2.
Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице је основано ради обезбеђивања трајног
обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба
корисника производа и услуга, а посебно:
- градски и приградски превоз путника аутобусима на територији града Ужица,
као и обезбеђивање пријема и отпреме путника на аутобуској станици и стајалиштима у
јавној својини града Ужица, као и саобраћајним објектима који се користе у тим
врстама превоза;
- управљање јавним путевима у смислу вршење јавних овлашћења; заштита јавног
пута; вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;
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организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање
стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног
пута; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајнотехничким подацима за те путеве,
''УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА У СМИСЛУ ВРШЕЊЕ ЈАВНИХ
ОВЛАШЋЕЊА; ЗАШТИТА ЈАВНОГ ПУТА; ВРШЕЊЕ ИНВЕСТИТОРСКЕ ФУНКЦИЈЕ
НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНОГ ПУТА; ОРГАНИЗОВАЊЕ И
ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ,
ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ ЈАВНОГ ПУТА; УСТУПАЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ
ЈАВНОГ ПУТА; ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ,
РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, ОДРЖАВАЊЕМ И ЗАШТИТОМ ЈАВНОГ ПУТА; ПЛАНИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ПУТА;
ОЗНАЧАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И О
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИМ ПОДАЦИМА ЗА ТЕ ПУТЕВЕ, ОРГАНИЗОВАЊА И
ОБАВЉАЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ, РЕКОНСТРУКЦИЈОМ,
ОДРЖАВАЊЕМ И ЗАШТИТОМ
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, НАД ИЗГРАДЊОМ И
РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ, ВОДОВОДНЕ И
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И ДРУГИХ НЕПОМЕНУТИХ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА,
ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ГРАД УЖИЦЕ“.
- ВРШЕЊЕ СТРУЧНИХ , СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ, УСЛУГА НАДЗОРА НАД
РЕАЛИЗАЦИЈОМ УГОВОРА , НА ОСНОВУ ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ
ПАРТНЕРСТВУ И КОНЦЕСИЈАМА,У ОБЛАСТИ УСЛУГА ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА АУТОБУСИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА, КАО И
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРИЈЕМА И ОТПРЕМЕ ПУТНИКА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ И
СТАЈАЛИШТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА, КАО И САОБРАЋАЈНИМ
ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ТОЈ ВРСТИ ПРЕВОЗА,''
-архитектонске и инжењерске услуге, пројектовање, израда планова, надзор над
изградњом грађевина чији је инвеститор град Ужице,
- прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике града
Ужица (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и друго) и
активно учествује у изради Стамбене стратегије града Ужица,
- израђује програме за реализацију стамбене политике дефинисане Стамбеном
стратегијом града Ужица;
- управља пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у
закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности
стицања својине путем куповине;
- управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара
продају тих станова;
- израђује програме за реализацију утврђене стамбене политике на нивоу града
Ужица;
- врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално
становање који се издају под закуп (наплата закупнине, отплата кредита према
зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и друго);
- обавља послове који се односе на избор станова за социјално становање,
уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама
социјалне заштите и органима града Ужица;
- развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче
партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног становања;
- стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде
изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса
прописаних прописима који уређују област изградње и планирања;
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- обавља и друге послове у области становања од значаја за град Ужице у складу
са законом и одлуком оснивача.
Градско веће је на седници одржаној 6.12.2021.године, разматрало предложене
допуне и предлаже Скупштини да размотри и усвоји Одлуку o измени и допуни Одлуке о
усаглашавању Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „ Дирекција за
изградњу“ Ужице са Законом о јавним предузећима.
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