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Датум: _____ 2022.године

ГРАД УЖИЦЕ
+381 (0) 31 590 150 • е-mail: gradskovece@uzice.rs

На основу члана 50. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'' број 127/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 
111/2021-други закон), члана 62. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа 
''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' 
број 25/16) , члана 62. Статута Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских 
објеката ''Велики парк'' Ужице број 482 од 17.11.2016.године и члана 60. став 1. тачка 11.

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица 4/19), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној ____ 2022.године, доноси

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ

1. Бранко Богићевић разрешава се дужности директора ЈП''Велики парк'' Ужице
именован Решењем о именовању директора ЈП ''Велики парк'' Ужице (''Службени
лист града Ужица'' број 45/21).

2. Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике
Србије.

3. Решење објавити у Службеном листу  града Ужица.

Образложење

Чланом 50. став 1 тачка 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директор 
јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико 
јавно предузеће:

- не испуни планиране активности из годишњег односно трогодишњег програма 
пословања.

Чланом  32 став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са законом

Чланом 62. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа ''Велики парк'' из 
Ужица са Законом о јавним предузећима, прописано је да Скупштина града разрешава или 
може разрешити директора ЈП „Велики парк“ под условима предвиђеним законом.
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Чланом 62. Статута Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских 
објеката ''Велики парк'' Ужице прописано је да Скупштина града разрешава или може 
разрешити директора ЈП „Велики парк“ под условима предвиђеним законом.

Чланом 60. став 1. тачка 11. Статута града Ужица прописано је да Скупштина 
града, у складу са законом именује и разрешава директоре и надзорне одборе јвних 
предузећа чији је оснивач, у складу са законом.

У складу са чланом 48. Закона о јавним предузећима, Градско веће је на седници 
одржаној дана 9. марта 2022. године донело Предлог за разрешење директора ЈП „Велики 
парк“ Ужицеиз следећих разлога:

- Програмом пословања за 2021.годину ЈП ''Велики парк'' планирало је добит од 
150.000,00 динара, а на основу извештаја о степену реализације планираних и 
реализованих активности утврђено је да је Предузеће пословало са губитком од 
4. 123.214,00 динара, чиме није испунило планиране активности из годишњег
Програма пословања.

- Град Ужице као оснивач ЈП ''Велики парк'' Ужице, свестан је свих потешкоћа 
са којима се ово Предузеће сусретало због епидемије вируса Ковид 19, као и 
сви остали субјекти, али такође сматра да директор није предузео све потребне 
активности да смањи трошкове пословања, односно да повећа приходе.

- Град Ужице је субвенционисао рад предузећа средствима из буџета града у 
износу од 91.000.000,00 динара, али је и поред тога ово Предузеће остварило 
губитак од преко 4.000.000,00 динара.

Напред наведени предлог је достављен директору ЈП „Велики парк“ Ужице дана 
11.марта 2022. године.Директор ЈП „Велики парк“  Бранко Богићевић је дана 31.марта
2022. године, доставио Изјашњење на предлог за разрешење директора ЈП „Велики парк“ 
Ужице.

Имајући у виду предлог за разрешење као и изјашњење директора ЈП ''Велики 
парк'', Градско веће на седници одржаној 8.4.2022.године, утврдило је предлог решења о 
разрешењу директора ЈП ''Велики парк'' Ужице и предлаже Скупштини да предлог 
размотри и усвоји.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против њега није 
допуштена жалба. Против овог решења се може покренути управни поступак у року од 30 
дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић 
___________________________________ 
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