
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-169/22 
Датум:_____________ 2022.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

На основу члана 22. став 1. тачка 9 и став 2.  Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'' број 15/2016 и 88/2019) , члана 60. Статута  града Ужица 
(„Службени лист града Ужица“, број 4/19) и члана 34. Одлуке о усклађивању пословања 
Јавног комуналног  предузећа ''Градска топлана Ужице'' из Ужица са Законом о јавним 
предузећима (''Службени лист града Ужице'' број 25/16), Скупштина града Ужица на 
седници одржаној ___________ 2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

I Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска топлана Ужице'' 
Ужице број 953-3 од 30. новембра 2022. године о расподели добити по завршном рачуну 
за 2021. годину. 

II Решење доставити ЈКП „Градска топлана Ужице '' Ужице, Градској управи за 
финансије и Градској управи за инфраструктуру и развој. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
               Бранислав Митровић 

___________________________ 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 22. став 1. тачка 9. и став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да 

Надзорни одбор јавног предузећа доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка, док је ставом 2. истог закона прописано да одлуку Надзорни одбор 
доноси уз сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе. 

Чланом 46. став 1. тачка 9. и став 2 и 3. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 
комуналног предузећа Нискоградња'' из Ужица са Законом о јавним предузећима 
прописано је да Надзорни одбор доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка док је ставом 3. прописано да одлуку Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Скупштине града.    

Градско веће је на седници одржаној 20. децембра 2022. године, разматрало 
Одлуку Надзорног одбора ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице о расподели добити по 
завршном рачуну за 2021. годину и предлаже Скупштини да да сагласност на одлуку. 



JABHO KOMyHAIIHO IIPEAy3EAE
"|PAACKA TOTIIIAHA yX(I',IUE"

Hag:opHra o.46oP

Bp.: 953-3
30.11.2022.rot.
vx14lIE

Ha ocuory qJraHa 40, rcao 14 rrraHa 42 craryta JKII "fpagcKa roIIJIaHa v*uqe" HaAgopnrz oA6op

npeay:eha je Ha ceAHr4r-Iu xoja je oApxaHa aaua 30.1I.2022.rol,.AoHeo c'neAehy:

oAnvKv
o pacfloAeJlpt Ao6u'rpr plcKa3aHe no 3aBpIuHoM paqyHy za202l' roAI'II{y

1. [o6ur ucKa3aHy ro 3aBprrrHoM paqyHy za202l. roAHHy y l43Hocy oa 963'889,79 auuapa

pacno4ersyje ce Ha cneAehu HaqI4H:

- | % ocTBapeHe uero Ao6uu4 y I43Hocy og 9.638,90 ApIHapa yIJIaTI{TI,I Ha paqyH

6yuera rPaAa Yxlua.

- 3a ocraraK Hero Ao6uru y rr3Hocy oA 954.250,89 [lztnapa y cKJIaAy ca rporpaMoM

I4HBecrI,IpaBa, yneharu ocHoBHlI KanLITiIJT flpe4y:eha'

2. O cuponofelby oBe O4rryrce crapahe ce @unaHcrajcKo- KoMepqujalna crryx6a, O4lyry

je norpe6no AocraBrtTu Ha carJlacHocr Crcyruurulru rpaAa YNuua'
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