СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-120/22
Датум: ___2022.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник
Републике Србије'' број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници
одржаној ________ 2022.године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Другу измену Посебног програма пословања ЈКП
''Биоктош'' Ужице за 2022. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број
09-04/28-22 од 13.09.2022.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.
Градско веће је на седници одржаној 20.9.2022.године, разматрало другу измену
Посебног програма пословања ЈКП ''Биоктош'' Ужице за 2022. годину и предлаже
Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

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

Ha ocuoay qraHa 22.3aKoHa o jannrr',r npe4yrefurr',ra (Cayx6enu rnacslrr PC 6poj 15/2016) u waua
46. Craryra JasHor r(oMyHarrHor EpeAy3eha "Euorrorn" Yxuqe,6p.09-01/51-2016 o,q 14.11.2016.ro4rNe,
Hag:opur.r oa6op JKfl"Erorcroru" YNnqe na cear{I{qlr oA l3.09.2022.rowrse AoHocrI
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1. IIJIAHI4HBECTI4IIIIJA
,{a 6u ce o6es6eAur[ ycJroBr4 3a HecMerauo ra eifuxacro o6asJbarre Aenarnocrl,I v 6onu
ycJroBlr xrrBora rpalana neonxogno je pea:rusoaarn nnuu {pase unnecrr'rquje ys cy6aeuqrjy rpala
Yxuqa.
flnamparrv rr3Hoc 3a r.rnnecrraquje, Quuaxczpau oA cTpane rpaaa Yxuqa, ce o,E{ocE
uoxpunarre 3enene uujaue "Jluna" (,qeo) u na6arxy uolynogselfflrx rconrejnepa.

Ha

flpemeg aueecruryrja (cy6neuqzj a)

flporpau

Pea.

HA3I4B

6poj
1

2

2022.ro4z.uy

Peroucrpltcquja nujaue
III ibasa (aeo)
Ilorynoagenun
r<on'rej

sa

I Llsrdeua
floce6nor
flporpaua

II llsl{eua
floce6nor
flporpaua

I43BOPI4
CPEACTABA

20.000.000

32.000.000

42.000.000

cy6aeuquja

5.000.000

5.000.000

5.000.000

cy6segrlrja

nepu

Yrynua ynarara 3a floKpxBalr,e 3enena ur'rja{a "Jft'lna" I4sEoce 62.000.000 Ar{Hapa oa mra
he JKII "Buorooru" $unancrpaur I'I3 cpeAcraBa KpeAI'Ira 20.000.000 AfrIEapa v I.paa Yxuue
42.000.000 gr.ruapa. Traue 614 ce 3aorpyxro npojerar peroncrPyrqrje 3eleue ur'rjaqe "Ilurta" '
rourejuepa y rl3Hocy o.q
5.000.000 4uuapa roju he ce nocrasrru ua npojemorane :roraqr.rje. Ha6aucy ,4[3anlrqe (pyra) sa
flppru6erse [oJIyloA3eMH x rourejnepa JKII "Euorrour" ([unaucrapa r'r: coIlcTBeHIIx cpeAcraBa.
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HaseaeHe r.rHnec,nrqraje cy rlpxKa3aHe y flnany Hrrecruqr.rja noA TaqKoM 9. Ilporpalrla
locJroBar6a npegyseha sa 2022.rogu1y Ia y flpunory 16 flporpalraa IAe cy Ha3Haqegn leprIoAI'I
xopuruher+,a cpe4crana tf unaucupasa.
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2022.roltse, raxo Aa he ce cpeAcrna y rr3Hocy oa 42.000.000 ynnatruna'ru cyl(uecllBHo, IIpeMa
llcrrocraBrel{IrM cuty u\qava uzaotlm.
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