
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-47/22 
Датум:  2022.године 

 
 

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' 
број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица (''Службени лист града 
Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној  
доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 

2022. године, 

 

1. Даје се сагласност на прву измену Посебног програма пословања ЈКП 
„Биоктош'' Ужице за 2022. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком 
број 09-04/21-22  од 14.4.2022. године. 

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

 
 

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 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге 

организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града 
достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, 
као и годишњи односно трогодишњи програм пословања. 

 
Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о 

раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета. 
 
Надзорни одбор ЈКП „Биоктош“ Ужице дана 14.4.2022. године усвојио је прву 

измену Посебног Програма пословања предузећа за 2022. годину, по хитном поступку јер 
се усред поремећаја на тржишту и повећања цене грађевинског материјала јавила потреба 
за обезбеђивањем додатних средстава, потребних за реализацију започете инвестиције  
реконструкције пијаце III фаза. 

 
Градско веће је на седници одржаној 18.4.2022.године, разматрало прву измену 

Посебног Програма пословања ЈКП Биоктош'' Ужице за 2022. годину, и предлаже 
Скупштини да размотри  прву измену Програма и да да сагласност. 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 
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1.1. IIJIAH I4HBECTI4UI4JA

[a 6t ce o6es6eAllrla ycnoBLI 3a HecMe:rauo u etfuracno o6asJEalse ge:raT uocru u 6o.rra

ycJroBa xhBora rpa!aua Heonxoaso je peaJllr3oBart,l nnaHl,IpaHe uuaec'ruquje y: cy6aeuurajy rpaaa

VxurIa.

HA314B

Yrynua yaarama 3a noKpr.rBarre 3enena nujaua "Jlnna" u:noce 52.000.000 Arruapa o,q rora
he JKII "Baoxroru" tfuuaucuparu rr3 cpeAcraBa Kpe,qlrra 20.000.000 avnapa v fpaa Yxoaue

32.000.000 4r.irrapa. Tlrlre 6u ce saoxpyNuo npojexar pexonc:rpyrqraje 3eneue nujaqe "!Iurl{'.

Y capagrru ca lpagorrr peaausonahe ce ua6asKa noJryno43eMHxx xonrejnepa y Ir3Hocy o,q

5.000.000 4uuapa xojn he ce noc:ra.Blrrra ua npojercronane. ronaquje. Ha6anxy Ar43aJrr4rle (pyra) sa

lpalru6er5e [ony[A3eMHrlx ron'rejuepa he tpr.rnancuparu JKfI "Euorrorr" ng conctseH[x cpe.qcraBa.

Hane4ene zHnecruquje cy npuKa3aHe y lhany I4unecruqzja Iroa raqKoM 9. flporpana

rrocJroBirma npe4yseha sa 2022.rolutty u y llpunory 1 6 llporpaua rAe cy Ha3HarreHI,I flepuo.qll

nopzurhen a cpeAcraBa tpauancupama.

llpe4rvleno je Aa ce nocrynar na6asre [onynoa3eMur{x ronrejnepa noKpeHe r.r pea,rusyje y

II rnapra:ry 2022.rotuse.

flocrynarc peanusaqraje III rfase pexoucrplxquje majaqe he 3anoqerll y II r<rapta:ry

2022,rolyse, TaKo Aa he ce cpeacTna y r,r3Hocy oa 32.000.000 ynaahuna'ru cyxrlecl4Blro, peMa

r4crrocraBreur{M curyaqrajartla usrolava.

Onrarep .IIH)I(.IIOJI'.

IIPO|PAM 3A
2022.fOAr4Hv

I43BOPI4

CPEACTABA

1 Pexouctpyxqr.rja nujaqe III $a:a (aeo) 20.000.000 32.000.000 cy6reuquja

Ilo:rynoqseunu xou:rejuepu s.000.000 5.000.000 cy6nenquja

flaarupanra rr3Hoc 3a EHBecruuuje, (bunascr,Ipau oA crpaue lpaAa YNuua, ce oAr{ocr'I Ha

noKpr{Barf,e 3eleue nlrjaqe "Jluna" (4eo) z ua6asry [onyloa3eMH]rx ronrejnepa.

flpeme4 uneecrpruuj a (cy6nei{quj a)

I43MEHA.-
NPOfPAMA
3A2022.tO4.
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