
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број: 023-160/22 
Датум: ___2022.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 
 

 
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 ________ 2022. године, 
доноси  

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. Даје се сагласност на Посебан  програм пословања ЈП „Велики парк '' Ужице за 
2023. годину који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1087 од 30. новембра 
2022. године. 
 

2. Решење доставити ЈП ''Велики парк'' Ужице и Градској управи за инфраструктуру и 
развој. 
 

3.  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. децембра 2022. године, разматрало 

предлог Посебног програма пословања ЈП „Велики парк'' Ужице за 2023. годину, и 
предлаже Скупштини да размотри предлог Посебног програма и да да сагласност.  
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ 

 

 

 

 

 

 

 ПОСЕБАН  ПРОГРАМ  ПОСЛОВАЊА 
 

ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

2023. ГОДИНУ 
 

 

 

 

 

НАЗИВ:   ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ 

АДРЕСА:   УЖИЦЕ, Велики парк бб 

ДЕЛАТНОСТ:  УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА   

                                                ОКОЛИНЕ 

МАТИЧНИ БРОЈ:  20897538 

ПИБ:    107922153 

ЈБК:    84189 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН:   СКУПШИНА ГРАДА УЖИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужицe, новембар 2022. године 
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План прихода и расхода буџетских средстава за 2023. годину – субвенције 

 

 

Р.бр. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ПЛАН ЗА 

2022 

ПРОЦЕНА 

ОСТВАРЕЊА 

2022 

ПЛАН ЗА    

2023 

1. Приход од буџета-субвенције 113.000.000 113.000.000 136.000.000 

 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 

    

2 Набавка трактор косачице   2.000.000 

3. Трошкови електричне енергије 8.000.000 8.885.000 14.810.000 

4. Енергенти(топлота, мазут, гас) и 

комуналне услуге(смеће, вода, 

депонија и грејање) 

 

 

12.500.000 

 

 

16.420.000 

 

 

14.200.000 

5. Премија осигурања, некретнина 

постројења и објеката 850.000 930.000 1.000.000 

6. Услуге уступања људских 

ресурса 3.850.000 4.065.000 5.800.000 

7. Порез на имовину 5.600.000 6.175.000 6.500.000 

8. Део зарада запослених 76.500.000 74.968.000 90.000.000 

9. Отпремнина одлазак у пензију  1.020.000 700.000 

10. Накнада члановима надзорног 

одбора 

700.000 537.000 990.000 

 УКУПНИ ПОСЛОВНИ 

РАСХОДИ 

113.000.000 113.000.000 136.000.000 

 

 
            Јавном предузећу „Велики парк“ су од стране града Ужица поверена на управљање и 

одржавање  капитални спортски објекти: Спортска дворана, Градски базен, Градски стадион, 

Мала спортска хала и клизалиште а у циљу ангажовања у развоју спортских делатности и 

због обезбеђења несметаног функционисања објеката од јавног значаја планирана нам је 

субвенција у износу од 136.000.000 динара што у укупним планираним приходима износи 

76,88%. 

Наведена средства се користе за: 

 
- набавку трактор косачице 

- трошкове електричне енергије 

- енергенти ( топлана, мазут, гас и комуналне услуге (вода и смеће)) 

-  услуге услуге уступања људских ресурса 

- трошкове осигурања (премије осигурања некретнина, постројења и објеката ) 

- порез на имовину и таксе 

- зарада запослених  

- отпремнинае одлазак у пензију 

- накнаде члановима Надзорног одбора 
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