
           На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 58. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) и члана 63. 
став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), 
           Градско веће града Краљева, на Педесет деветој (ванредној) седници 
одржаној дана 28.децембра 2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

            Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Путеви“ за ослобађање 
уплате добити оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2020.годину, која 
је Одлуком Надзорног одбора број 829 од 29.06.2021.године расподељена, и на 
коју је Скупштина града Краљева дала сагласност решењем број 011-276/2021-I 
од 17.09.2021.године, у износу од 18.838.583,00 динара. 
 
 

II 

             Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева''. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење закључка је члан 58. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) који предвиђа да се 
висина и рок за уплату добити утврђују законом, односно одлуком о буџету за 
наредну годину, као и члан 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), који предвиђа 
да се „изузетно, јавно предузеће и други облици организовања чији је оснивач 
град Краљево, ослобађају од обавезе уплате дела добити од 50% по завршном 
рачуну за 2020.годину у случају дате сагласности Градског већа града Краљева за 
коришћење дела добити напред наведених субјеката за покриће губитака или 
финансирање капиталних инвестиција“. 

На основу изјашњења Одељења за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева број 921/2021-IV од 20.10.2021.године, које је дато на основу 
поднетог захтева са образложењем Јавног комуналног предузећа „Путеви“ 
Краљево број 1555 од 18.10.2020.године, а које је мишљења „да је могуће  да 
Градско веће у складу са чланом 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) да сагласност за 
ослобађање обавезе уплате дела добити која припада оснивачу ради 
финансирања капиталних инвестиција“, донет је закључак као у диспозитиву. 

 

 

Градско веће града Краљева                            Председник Градског већа 
Број:06-449/2021-I                                                   Градоначелник града Краљева 
Дана: 28.12.2021.године                         др Предраг Терзић, дипл. политиколог                                                                    


