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1.

На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), 
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 
6.  Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-исправка), 
Скупштина општине Апатин, на 16. седници одржаној дана 8. фебруара 2022. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О  АНГАЖОВАЊУ  РЕВИЗОРА  ЗА ОБАВЉАЊЕ  ЕКСТЕРНЕ  РЕВИЗИЈЕ

ЗАВРШНОГ  РАЧУНА  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  АПАТИН  ЗА  2021.  ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се обавеза ангажовања екстерног ревизора – лица које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија – за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Апатин за 2021. 
годину.

Члан 2.

За ангажовање екстерног ревизора ће се спровести поступак набавке, у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама.

Члан 3.

Извештај екстерне ревизије ће бити саставни део завршног рачуна буџета општине Апатин за 
2021. годину.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

Члан 5.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 400-3/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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2.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ , број 129/07, 83/14, 101/16, 
47/2018 и 111/2021 – др.закон) , члана 38. и 
39. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“ , број 15/2016 и 
88/2019) и члана 156. став 1. Статута општине 
Апатин („Службени гласник Републике 
Србије“, број 1/2019 и 20/2020-исправка) 
Скупштина општине Апатин на 16. седници, 
одржаној 08.фебруара 2022. године , доноси: 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПУТНИЧКИМ ПРИСТАНИШТЕМ И
МАРИНОМ „АПАТИН“ АПАТИН

Члан 1.

 Расписује се јавни Конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа за управљање 
путничким пристаништем и марином 
„Апатин“ Апатин.

Члан 2.

Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп 
активности на припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању кандидата, 
као и доношење одговарајућих правних аката 
у складу са законом.

Члан 3.

Услови за учешће на конкурс су наведени 
у Огласу о јавном конкурсу, који се сматра 
саставним делом ове одлуке.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „ Службеном листу 
општине Апатин“

3.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 
члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“бр. 129/2007,83/2014 
– др закон, 101/2016 – др закон и 47/2018 и 
111/2021-др закон) и члана 10. став 3. Одлуке о 
Председнику општине Апатин и Општинском 
већу општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“, број 11/2008 и 3/2019), 
Скупштина општине Апатин на 16. седници 
одржаној дана  08.фебруара 2022. године 
доноси 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ

ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

I

РАЗРЕШАВА СЕ Давид Нађ  из Свилојева, 
дужности члана Општинског већа општине 
Апатин са  08 . фебруаром  2022.године, због 
поднете оставке.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-4/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-8/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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4.

На основу члана 110. став 1. Пословника 
Скупштине општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ број 12/2008 - пречишћен 
текст, 12/2012, 8/2017, 4/2019 и 5/2019), 
Скупштина општине Апатин на 16. седници 
одржаноj 08. фебруара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 
БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА  ЗА ИЗБОР ЧЛАНА   

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН  

I

У БИРАЧКИ ОДБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ТАЈНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ АПАТИН   
ИЗАБРАНИ СУ:

1. Милан Шкрбић , председник, 
2. Жељко Иконић , члан, 
3.Зора Јовановић, члан

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

5.

На основу члана 32.став 1.тачка 
12.и члана 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007,83/2014- др закон, 101/2016 – др 
закон и 47/2018 и 111/2021-др закон), члана 
40. став 1. тачка 17. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“, број 1/2019 

и 21/2020-исправка) Скупштина општине 
Апатин на 16. седници одржаној дана  08 . 
фебруара 2022. године, доноси:

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ АПАТИН

I

Рената Куруц  из Сонте,  именује се  у 
Општинско веће општине Апатин, почев од 
08. фебруара 2022. године до истека мандата 
чланова Општинског већа општине Апатин.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

6.
            
На основу члана 20. став 1.тачка 13. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018 и 111/2021 – др. закон), 
члана 27. став 10, члана 29. став 4. Закона 
о јавној својини  („Службени гласник РС“ 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. 
пропис, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) 
у вези са чланом 3. став 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 
РС“ бр. 16/2018), члана 5. став 1., члана 33. 
став 2., члана 36. став 2. и члана 38. Одлуке 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-8/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-9/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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о прибављању, располагању, управаљању и 
коришћењу непокретне ствари у јавној својини 
општине Апатин („Сл. лист општине Апатин“ 
бр. 22/2021)  и члана 40. тачка 38. и  156. став 
1. Статута општине Апатин (‘’Службени 
лист општине Апатин’’ бр. 1/2019 и 21/2020 - 
исправка), Скупштина општине Апатин, на 
16.седници одржаној дана, 8.фебруара 2022. 
године, доноси   

Р Е Ш Е Њ Е  

I

ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине општине 
Апатин непокретност у 1/1 дела и то  двособaн 
стан који се налази у стамбено-пословној 
згради Блок 112, уписаној као објекат бр.2 
у листу непокретности бр. 6245 к.о. Апатин 
изграђеном на кaт. парц бр. 2172/5 к.о. Апатин,  
кућни број 22,  други спрат, број посебног 
дела 5, укупне површине од 63 м2, Евид. број  
12, са досадашњег власника општине Апатин 
у корист Невенке Поповић из Апатина у 1/1 
дела, и то по купопродајној цени од 16.025 
еура. 

Наведену купопродајну цену из  
претходног става купац Невенка Поповић 
исплаћује на 72 месечне рате, на начин да 
прву месечну рату у висини од 1.602,5 еура 
у динарској противвредности  по средњем 
курсу НБС-а на дан уплате, а која представља 
10% од купопродајне цене, уплати у буџет 
општине  Апатин, док се преостала вредност 
дели на 71 једнаке месечне рате које ће се 
сваких шест месеци усклађивати са порастом 
цена  на мало у Републици Србији. Месечне 
рате купопродајне цене се уплаћују до 15-ог у 
месецу, за претходни месец.

Купац стана сноси све трошкове око овере 
уговора као и порез на пренос апсолутних 
права, те промене у Катастарском операту.

II

На име обезбеђења исплате целокупног 
износа уговорене купопродајне цене а на 
начин утврђен у поглављу I овог решења у јавне 
књиге о евиденцији непокретности и правима 
на њима,  уписаће се хипотека на предметној 
непокретности.

 
III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Невенка Поповић 
из Апатина, да у року од 30 дана од дана 
достављања овог решења са oпштином Апатин 
закључи уговор о отуђењу непокретности 
којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе, под теретом  губитка тог права.

                                               
IV

Oво решење објавити у ‘’Службеном листу 
општине Апатин’’.

   
7.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“бр. 129/2007, 83/2014 – др закон,101/2016 
– др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) 
члана 40., тачка 14. Статута  општине 
Апатин  („Службени лист општине Апатин“ 
(„Службени лист пштине Апатин“бр. 1/2019 
и 21/2020-исправка) Скупштина општине 
Апатин на 16. седници одржаној  8.фебруара  
2022. године,доноси

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
В.Д. ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА СТРУЧНО 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ

I

ИВАНА ПАВКОВИЋ, из Пригревице 
РАЗРЕШАВА СЕ дужности в.д. директора 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 64-5/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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Установе за стручно оспособљавање одраслих 
Апатин, дана 8.фебруара 2022. године,због 
истека мандата на који је именована.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

8.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“бр. 129/2007, 83/2014 – др закон,101/2016 
– др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) 
члана 40., тачка 14. Статута  општине Апатин  
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка) и члана 10. став 1. Одлуке о 
оснивању установе за стручно оспособљавање 
одраслих („Службени лист општине Апатин“, 
број 1/2003-пречишћен текст)  Скупштина 
општине Апатин на 16. седници одржаној 
8.фебруара 2022. године,доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
 ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОДРАСЛИХ

I

ИВАНА ПАВКОВИЋ ,из Пригревице 
ИМЕНУЈЕ СЕ за  директора Установе за 
стручно оспособљавање одраслих Апатин, 
почев од 8.фебруара  2022. године,на период од 
четири године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

Поука о правном леку: 
Ово Решење је коначно.Против истог се 

може покренути управни спор у року од 30. 
дана од дана достављања Решења.

9.

На основу члана 39. став 1. Закона о култури  
(„Службени гласник Републике Србије “бр. 
72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 
47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 14. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“бр.1/2019 и 21/2020-исправка) и члана 
13. алинеја 1. Одлуке о основању Општинског 
културног центра Апатин („Службени лист 
општине Апатин“бр.1/2003 – пречишћен 
текст, 13/2004, 3/2011 и 17/2013), Скупштина 
општина Апатин на 16. седници одржаној                              
8.фебруара 2022. године, доноси 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  
ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКОГ КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА
АПАТИН

I

ДАНИЈЕЛA ОБРАДОВИЋ, из Апатина, 
РАЗРЕШАВА СЕ дужности директора 
Општинског културног центра Апатин, због 
истека мандата.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-3/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-3/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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II

Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин “.

10.

На основу члана 35. став 1.и 10. Закона о 
култури  („Службени гласник Републике Србије 
“бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 
47/2021 и 78/2021.), члана 40. тачка 14. Статута 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“бр. 1/2019 и 21/2020-исправка) и члана 
10. став 1. Одлуке о основању Општинског 
културног центра Апатин („Службени лист 
општине Апатин“бр.1/2003 – пречишћен 
текст, 13/2004, 3/2011 и 17/2013), Скупштина 
општина Апатин на 16. седници одржаној  
8.фебруара  2022. године, доноси 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
  ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКОГ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 
АПАТИН

I

ИМЕНУЈЕ СЕ ДАНИЈЕЛА ОБРАДОВИЋ, 
из Апатина, за директора Општинског 
културног центра  Апатин на мандатни период 
од 4. године, почев од 8.фебруара 2022. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин “

Поука о правном леку: 
Ово Решење је коначно.Против истог се 

може покренути управни спор у року од 30. 

дана од дана достављања Решења.

11.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“бр. 129/2007, 83/2014 – др закон,101/2016 
– др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) 
и члана 40., тачка 14. Статута  општине 
Апатин  („Службени лист општине Апатин“ 
бр.1/2019 и 21/2020-исправка) Скупштина 
општина Апатин на 16.седници одржаној дана 
8.фебруара 2022.године доноси :

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„АПАТИН“ АПАТИН

Члан 1.

НЕМАЊА  ЈОВИЋ, из Апатина, разрешава 
се дужности директора Туристичке 
организације „Апатин“ Апатин, због истека 
мандата на који је именован.

Члан 2.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-7/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-7/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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12.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“бр. 129/2007, 83/2014 – др закон,101/2016 – 
др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон),члана 
40., тачка 14. Статута  општине Апатин  
(„Службени лист општине Апатин“ бр.1/2019 и 
21/2020-исправка) и члана  12. став 1. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације „Апатин“ 
Апатин („Службени лист општине Апатин“бр. 
10/2002, 8/2005,15/2008 и 7/2015) Скупштина 
општина Апатин на 16.седници одржаној дана 
8.фебруара  2022.године доноси :

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 
 ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„АПАТИН“ АПАТИН

Члан 1.

НЕМАЊА ЈОВИЋ, из Апатина именује се за 
директора Туристичке организације „Апатин“ 
Апатин, почев од 8.фебруара 2022. године, на 
мандатни период од четири године.

Члан 2.

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

Поука о правном леку: 
Ово Решење је коначно.Против истог се 

може покренути управни спор у року од 30. 
дана од дана достављања Решења.

13.

На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
88/2017 ,27/2018-др закон, 10/2019 , 6/2020 и 
129/2021) и члана 156. став 1. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 1/2019 и 21/2020-исправка), Скупштина 
општине Апатин, на 16. седници одржаној                  
8.фебруара 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ 

АПАТИН

I

РАЗРЕШАВА СЕ Снежана Панковић, 
функције члана Школског одбора   Основне 
школе „Жарко Зрењанин“ Апатин, из реда 
запослених, пре истека мандата на који је 
именован,са 8.фебруаром  2022.године,на 
лични захтев.

II

Решење објавити у «Службеном листу 
општине Апатин». 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-6/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-6/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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14.

На основу члана 116. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 
88/2017, 27/2018-др закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и члана 156. став 1. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 1/2019 и 21/2020-исправка), Скупштина 
општине Апатин, на 16 . седници одржаној 
8.фебруара 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ 

АПАТИН

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Мирјана Обрадовић, за члана 
Школског одбора Основне школе „Жарко 
Зрењанин“ Апатин, из реда запослених, почев 
од 8.фебруара 2022.године.

II

Решење објавити у «Службеном листу 
општине Апатин». 

15.
             
На основу члана 3. став 7. Закона о раду 

(‘’Службени гласник РС’’ бр. 24/05, 61/05, 
54/09,  32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС и 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
бр. 1/2019 и 21/2020 - исправка) Скупштина 
општине Апатин на 16. седници одржаној дана                                    
2022. године, доноси :

ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
изменама Правилника о раду Јавног предузећа 
за управљање путничким пристаништем и 
марином „АПАТИН“ Апатин.  

II

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

16.
             
На основу члана 156. став 1 Статута 

општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 1/2019 и 20/2021-исправка) и 
члана 12. став 1. алинеја 5. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад  („Службени лист 
општине Апатин“ бр. 1/2003 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Апатин на 16. 
седници одржаној дана 08. фебруара 2022. 
године, доноси :

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-101/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-101/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-22/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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ЗАКЉУЧАК

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Центру за социјални рад Апатин,  
којег је донео директор центра.

II

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

17.
          
На основу члана 20. став 1. тач. 4., 5 и 10. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 
– др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), 
члана 69. став 1. тачка 18. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 1/2019 и 21/2020 - исправка), члана 10. 
Пословника Општинског већа општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 5/2009 
и 3/2019)  и тачка 4.4. алинеја 5. Протокола о 
сарадњи између Савета Европе, Министарства 
за људска и мањинска права и друштвени 
дијалог и општине Апатин бр. 90-8/2021-II од 
3. новембра 2021. године, Општинско веће је на 
седници одржаној  27. јануара 2022 донело,

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ 

РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ФАЗЕ 2 
ПРОГРАМА „РОМАКТЕД“

Оснивање и положај групе

Члан 1.

Образује се Институционална радна група у 
оквиру фазе 2 РОМАКТЕД програма (у даљем 
тексту: Институционална радна група), у циљу 
унапређења комуникације и координације 
активности, те побољшања делотворности 
рада служби које се на локалном нивоу баве 
проблемима Рома као повремено радно тело 
општинског већа.

Чланови Институционалне радне групе 

Члан 2.

Институционална радна група има (број) 
чланова.
Чланови Институционалне радне групе су:
1. Радован Ђукић, заменик председника 
општине;
2. Данијела Игнац, Кординатор канцеларије за 
роме
3. Николина Сучевић,представница Центра за 
социјални рад;
4. Небојша Смиљанић, представник Јавног 
комуналног предузећа;
5. Александра Шћекић,представница огранка 
Националне службе за запошљавање;
6. Данијела Обрадовић, представница 
Општинског културног центра;
7. др Бранислав Ракетић,представник Дома 
здравља Апатин;
8. Тијана Томашевић, секретар Црвеног крста,
9. Немања Павловић, повереник за избеглице у 
општини Апатин;
10. Биљана Мандић, представница 
Предшколске установе;
11. Сања Шијан, представница основне школе,
12. Милан Дражић ,представник средње школе. 

На састанке Институционалне радне групе 
се могу позивати стручњаци и представници/
це других органа и организација, ако је то 
потребно ради информисања чланова Радне 
групе о одређеном питању (нпр. заштитник 
грађана, представници/це организација 
цивилног друштва, медија и сл.)

Задаци Институционалне радне групе

Члан 3.

Задаци Институционалне радне групе су:
1. учествовање у креирању и 

имплементацији заједничких активности/

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 110-1/2022-I
Дана, 08. фебруар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Милан Шкрбић, с.р.
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планова са локалном акционом групом 
РОМАКТЕД програма, фацилитатором и 
националним РОМАКТЕД тимом;

2. обезбеђивање сталне комуникације 
и сарадње са представницима/цама локалне 
акционе групе РОМАКТЕД програма, 
фацилитатором и координатором националног 
тима РОМАКТЕД програма;

3. учествовање на радионицама и обукама 
које ће организовати фацилитатор и/или 
координатор националног тима РОМАКТЕД 
програма;

4. подржавање остваривања позитивних 
промена у текућим административним 
праксама (оцењене као такве, како од стране 
запослених у локалној самоуправи, тако и 
од ромске заједнице), а које су резултат горе 
наведених тренинга и дијалога са ромском 
заједницом;

5. активно подржавање и учествовање 
у процени резултата и утицаја који програм 
остварује на терену;

6. правовремено извештавање 
градоначелника о напретку имплементације 
РОМАКТЕД програма и старање да су све 
предложене одлуке узете у обзир и достављене 
доносиоцима одлука на разматрање;

7. размена информација о текућим 
пословима и иницијативама у делокругу свих 
органа и организација , као и података, у складу 
са прописима о заштити података о личности;

8. учествовање у изради или ревизији 
локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња заједно са 
локалним акционим групама из ромске 
заједнице, које су успостављене у оквиру 
РОМАКТЕД програма;

9. промовисање интеграције локалног 
акционог плана за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у развојне стратешке документе и 
планове локалне самоуправе;

10. пружање подршке спровођењу локалног 
акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња, укључујући и активности 
које су интегрисане у развојним стратегијама 
града, путем предлагања алокације локалних 
ресурса као и обезбеђивањем, уколико и када 
је то могуће, других извора финансирања, 
укључујући ЕУ фондове.

11. указивање надлежним органима на 
случајеве дискриминације према ромској 
заједници у граду;

12. промовисање и подржавање 
укључивања Рома и Ромкиња у доношење 
одлука на локалном нивоу (посебно њихово 

укључивање у рад органа и тела града, 
школских одбора, савета родитеља итд.);

13. иницирање доношења одлука 
надлежних органа града и других органа и 
организација којима се унапређује положај 
Рома;

14. учествовање у активностима којима се 
промовише мултикултуралност;

15. информисање становништва града о 
ромској култури и о положају Рома у граду;

16. предузимање других активности у 
циљу унапређења положаја Рома у граду, у 
складу са законом и општим актима града.

Средства за рад 

Члан 4.

Чланови Институционалне радне групе 
примају посебну накнаду за учешће у раду 
Институционалне радне групе у складу 
са Решењем о накнадама за учешће у раду 
одборника Скупштине општине Апатин, 
чланова општинског већа, радних тела, 
Управних и Надзорних одбора буџетских 
корисника и Савета месних заједница 
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 8/2016).

Пословник Институционалне радне групе

Члан 5.

Институционална радна група своје 
послове обавља у складу са одредбама Статута 
и Пословника о раду Општинског већа.

Рад Институционалне радне групе ближе 
се уређује Пословником о раду који се 
усваја већином гласова присутних чланова 
Институционалне радне групе. 

Извештавање

Члан 6.

Институционална радна група подноси 
годишњи извештај о раду Општинском 
већу, на основу усвојеног годишњег плана 
рада, најкасније до 1. марта текуће године за 
претходну годину.

Годишњи извештај садржи податке 
о раду и реализованим активностима 
Институционалне радне групе, као и  анализу 
стања и оцену положаја Рома и Ромкиња у 
општини. 
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По потреби, Институционална радна група 
може поднети посебан извештај Општинском 
већу.

Ступање на снагу

Члан 7.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

18.

На основу члана 152. став 7. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.  
91/2019), члана 54. став 2. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије 
“  број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 108/2013, 
142/2014 и 68/2015 – др.закон,103/2015, 99/2016 
и 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 
и 118/2021), члана 3. Уредбе о критеријумима 
за утврђивање природе расхода и условима 
и начину прибављања сагласности за 
закључивање одређених уговора који, због 
природе расхода, захтевају плаћање у више 
година („Службени гласник Републике Србије“ 
број 21/2014 и 18/2019), члана 69. Тачка 26. 
Статута општине Апатин (‘’Службени лист 
општине Апатин’’ бр. 1/2019 и 21/2020 - 
исправка), Општинско веће општине Апатин, 
на 16. седници одржаној дана 27. јануара 2022. 
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ ВИШЕГОДИШЊЕГ 
УГОВОРА

I

Даје се сагласност на заључење 
вишегодишњег уговора (36месеци) – 
Радови на унапређењу јавне расвете у циљу 
рационализације  потрошње електричне 
енергије .

II

Образац УПР чини саставни део овог 
решења.

III

Налаже се Општинској управи општине 
Апатин да у својим финансијским плановима 
за 2022., 2023. и 2024. годину планира средства 
за ове намене, а за обавезе које ће доспевати у 
тим годинама.

IV

Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

19.
          
На основу члана 51. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 
72/2011, 88/2013, 105/2015, 104/2016-др.закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 69. став 1. 
тачка 22. Статута општине Апатин („Службени 
лист општине Апатин“ број 1/2019 и 21/20-
испр.), Општинско веће општине Апатин на 
41. седници одржаној дана 27. јануара2022. 
године доноси,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 011-2/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-9/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.



STRANA 12 - BROJ 1 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 08. FEBRUAR 2022. GODINE

Р Е Ш Е Њ Е
                                                                

I
Општина Апатин уступа Туристичкој 

организацији општине Апатин, на трајно 
коришћење и без накнаде, опрему-ласерски 
штампач у укупном износу од 10.800,00 динара, 
за  коју је  средства издвојила Општинска управа 
општине (део рачуна бр. 00005/22 Привредно 
друштво за спољну и унутрашњу трговину 
и услуге Успон доо, Булевар ослобођења 17, 
Чачак).

II

Налаже се Општинској управи општине 
Апатин, Одељењу за привреду и финансије 
да из своје помоћне евиденције основних 
средстава искњижи опрему која се преноси 
Туристичкој организацији општине Апатин.

III

Обавезује се Туристичка организација 
општине Апатин да води рачуна и брине о 
примљеној опреми.

IV

Решење објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

20.
                   
На основу члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 
101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 

108/2013,142/2014,68/2015 – др. закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017,195/201/,31/2019,72/2019 и 
149/2020), члана 14. Одлуке о буџету општине 
Апатин за 2022. годину („Службени лист 
општине Апатин“ број 22/2021) и на основу 
члана 69. став 1. тачка 11. Статута општине 
Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 1/2019 и 21/2020- исправка), Општинско 
веће општине Апатин на 41. седници одржаној 
дана27.01. 2022. године доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2022. годину („Службени 
лист општине Апатин“ број 22/2021), Раздео 5: 
Општинска управа општине Апатин, Програм 
15: Опште услуге локалне самоуправе, ПА: 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, функција 130 – опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, 
економска класификација 499 – средства 
резерве, позиција 55 – текућа буџетска 
резерва, одобрава се коришћење средстава 
у износу од 300.000,00 динара, оснивачки 
улог за ЈКП регионални центар за управљање 
отпадом Ранчево.

II

Средства из тачке I овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 5 – Општинска 
управа општине Апатин, Програм 6: Заштита 
животне средине, ПА: Управљање комуналним 
отпадом, функција 510 – Управљање отпадом, 
економска класификација 621 – Набавка 
домаће финансијске имовине,  отвара се нова 
позиција 90/1.

III
 
О реализацији овог решења ће се старати 

Одељење за привреду и финансије Општинске 
управе општине Апатин.

    
IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 40-6/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.
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21.
На основу члана 8. Упутства о раду трезора 

општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 
став 1. тачка 26. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на 41. седници, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на трећу измену 
Финансијског плана за 2021. годину директног 
корисника средстава буџета Општине Апатин 
– ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН.

II

Финансијски план (трећа измена) 
Председника општине Апатин је саставни део 
овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

22.

На основу члана 8. Упутства о раду трезора 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 
став 1. тачка 26.  Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на 41.седници, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на трећу измену 
Финансијског плана за 2021. годину директног 
корисника средстава буџета Општине Апатин 
– ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН.

II

Финансијски план (трећа измена) 
Општинске управе општине Апатин је 
саставни део овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

23.

На основу члана 8. Упутства о раду трезора 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-45/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-33/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-32/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.
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став 1. тачка 26. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на 41. седници, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 
план за 2022. годину директног корисника 
средстава буџета Општине Апатин  – 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН.

II

Финансијски план  Скупштине општине 
Апатин је саставни део овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

24.

На основу члана 8. Упутства о раду трезора 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 
став 1. тачка 26. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на  41.  седници, доноси следећи:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-28-/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 
план за 2022. годину директног корисника 
средстава буџета Општине Апатин – 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН.

II

Финансијски план Председника општине 
Апатин је саставни део овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

25.

На основу члана 8. Упутства о раду трезора 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 
став 1. тачка 26.  Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на 41. седници, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 
план за 2022. годину директног корисника 
средстава буџета Општине Апатин  – 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-18/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.
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II

Финансијски план Општинског већа 
општине Апатин је саставни део овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

26.

На основу члана 8. Упутства о раду трезора 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 
став 1. тачка 26.  Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на 41. седници, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 
план за 2022. годину директног корисника 
средстава буџета Општине Апатин  – 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
АПАТИН.

II

Финансијски план Општинске управе 
општине Апатин је саставни део овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 

општине Апатин.

27.

На основу члана 8. Упутства о раду трезора 
општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр. 4/2018 и 3/2019) и члана 69. 
став 1. тачка 26. Статута општине Апатин 
(„Службени лист општине Апатин“ број 1/2019 
и 21/2020-исправка), Општинско веће општине 
Апатин, уз сагласност Одељења за привреду 
и финансије Општинске управе општине 
Апатин, на 41. седници, доноси следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски 
план за 2022. годину директног корисника 
средстава буџета Општине Апатин  – 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ 
АПАТИН.

II

Финансијски план Правобранилаштва 
општине Апатин је саставни део овог Закључка.

II

Закључак објавити у Службеном листу 
општине Апатин.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-19/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-17/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-20/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

28.

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 9. став 1. тачка 2. Одлуке о Председнику 
општине Апатин и Општинском већу општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ бр. 
11/2008)  и члана 69. став 1. тачка 8. Статута општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ 
број 1/2019), решавајући по захтеву Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и 
марином „Апатин“ Апатин за расподелу субвенција, Општинско веће општине Апатин, на 41. 
седници одржаној дана 27. јануара2022. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

I

Утврђује се распоред текућих субвенција за Јавно предузеће за управљање путничким 
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин која су у складу са Програмом пословања и Посебним 
програмом нaмене и динамике коришћења средстава субвенција Јавног предузећа за управљање 
путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2022. годину, утврђена  Одлуком о буџету 
општине Апатин за 2022. годину „Службени лист општине Апатин“ број 22/2021), а на основу 
поднетог писменог захтева за распоред одобрених субвенција по месецима, и то на следећи начин:

 
Месец Износ у динарима

Јануар 591,000.00
Фебруар 591,000.00
Март 591,000.00
Април 491,000.00
Мај 491,000.00
Јун 491,000.00
Јул 491,000.00
Август 491,000.00
Септембар 492,000.00
Октобар 493,000.00
Новембар 494,000.00
Децембар 493,000.00

УКУПНО: 6,200,000.00
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Распоред по месецима пренеће се у складу 
са предложеном динамиком  Јавног предузећа 
за управљање путничким пристаништем и 
марином „Апатин“ Апатин.

II

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине 
Апатин, Дубравка Кораћ, да у име општине 
Апатин потпише Уговор о коришћењу 
субвенција са Јавним предузећем за управљање 
пристаништем и марином „Апатин“ Апатин.

III

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

29.

На основу члана 69. став 1. тачка 26 . 
Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ бр. 1/2019 и 21/2020-
испр.), Општинско веће општине Апатин на 
41. седници, одржаној дана 27.јануара 2022. 
године, доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се  предлог више удружења 
грађана да се спортска хала Oсновне школе 
„Жарко Зрењанин“ Апатин назове „Ратко 
Раде Вејин“ у знак сећања на погинулог нашег 
суграђанина током Нато агресије на СРЈ на 
Косову и Метохији 1999. године.   

II

Овај закључак објавити у „Службеном 
листу општине Апатин“.

30.
          
На основу члана 2. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике 
Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр, 
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019 и 149/2020) и и члана 65. став 1. тачка  
22. Статута општине Апатин („Службени лист 
општине Апатин“ број 1/2019 и 21/2020-испр.), 
Председник општине Апатин доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О УТВРЂИВАЊУ  ДИРЕКТНИХ,  

ИНДИРЕКТНИХ  И  
ОСТАЛИХ  КОРИСНИКА

БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА  
У  2022.  ГОДИНИ

I

Утврђују се као директни корисници 
буџетских средстава у 2022. години:

- Скупштина општине Апатин
- Председник општине Апатин
- Општинско веће општине Апатин
- Правобранилаштво општине Апатин
- Општинска управа општине Апатин

II

Утврђују се као индиректни корисници 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-4/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 9-1/2022-III
Дана, 27. јануар 2022. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
 Радован Ђукић, с.р.
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буџетских средстава у 2022. години:
- Месна заједница Апатин
- Месна заједница Пригревица
- Месна заједница Сонта
- Месна заједница Купусина
- Месна заједница Свилојево
- Општински културни центар Апатин
- Народна библиотека „Миодраг 

Борисављевић“ Апатин
- Предшколска установа „Пчелица“ 

Апатин
- Установа за стручно оспособљавање 

одраслих Апатин
- Туристичка организација Апатин

III

Утврђују се као остали корисници буџетских 
средстава у 2022. години:

- Јавно комунално предузеће „Наш дом“ 
Апатин

- Јавно предузеће за управљање 
путничким пристаништем и марином 
„Апатин“ Апатин

- Јавно предузеће за управљање 
путевима, планирање и урбанизам Апатин – у 
ликвидацији 

- ДОО за управљање Слободном зоном

IV

Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Апатин“.

1 

 

На основу члана 7. став 1., члан 20. став 1. тачка 2., члана 32. став 1. тачка 8., члана 88., и 88a 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 5., 6., 7. и 14. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 2. и 3., 9. и 10. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 6. тачка 2. и члана 12. Закона о 
управљању отпадом  („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/2018-др.закон), 
Споразума о формирању региона за управљање комуналним отпадом и Регионалним планом 
управљања отпадом, Одлуком о усвајању Уговора о оснивању ЈКП „Регионални центар за 
управљање отпадом Ранчево“ донетом од стране Скупштине града Сомбора број 352-2504/2021-I 
од 25.11.2021., Скупштине општине Кула број 01-023-22/2021 од 07.12.2021., Скупштине општине 
Оџаци број 011-80/2021-II oд 02.12.2021., Скупштине општине Апатин број 011-45/2021-I од 
08.12.2021. и Скупштине општине Бач број 011-69/2021-I од 30.11.2021. и члана 63. Статута града 
Сомбора („Службени лист општине Сомбор“, број 2/19), члана 56. Статута општине Кула 
(„Службени лист општине Кула“ број 13/19 и 10/21) члана 66. Статута општине Оџаци („Службени 
лист општине Оџаци“, број 2/19), члана 65. Статута општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр.1/19 и 21/20-исправка)  и члана 66. Статута општине Бач („Службени лист општине 
Бач“ бр.2/19 и 38/20),  дана 09.12.2021. године, закључују  
 

УГОВОР O OСНИВAЊУ JAВНO КОМУНАЛНОГ ПРEДУЗEЋA 
„РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ РАНЧЕВО“ 

    

I. УВОДНЕ OДРEДБE 
Члaн 1. 

Овим уговором оснива се  ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор (у 
даљем тексту Предузеће) и у складу са Законом о јавним предузећима регулишу се међусобна 
права  и обавезе оснивача и Предузећа у обављању делатности од општег интереса из члана 10. 
овог уговора, а нарочито: 

- назив, седиште и матични број оснивача; 
- пословно име и седиште Предузећа; 
- претежна делатност Предузећа; 
- права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа према оснивачу; 
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака 

и сношењу ризика; 
- условима и начину задуживања Предузећа; 
- заступању Предузећа; 
- износ и врста основног капитала; 
- податке о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 
- органи Предузећа и њиховој надлежности; 
- заштита животне средине; 
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 

Предузеће. 

Члaн 2. 
Оснивачи Прeдузeћа су јединице локалне самоуправе: 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401-40/2022-II
Дана, 27. јануар 2017. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Дубравка Кораћ, с.р.
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На основу члана 7. став 1., члан 20. став 1. тачка 2., члана 32. став 1. тачка 8., члана 88., и 88a 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 5., 6., 7. и 14. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 2. и 3., 9. и 10. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 6. тачка 2. и члана 12. Закона о 
управљању отпадом  („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 14/2016 и 95/2018-др.закон), 
Споразума о формирању региона за управљање комуналним отпадом и Регионалним планом 
управљања отпадом, Одлуком о усвајању Уговора о оснивању ЈКП „Регионални центар за 
управљање отпадом Ранчево“ донетом од стране Скупштине града Сомбора број 352-2504/2021-I 
од 25.11.2021., Скупштине општине Кула број 01-023-22/2021 од 07.12.2021., Скупштине општине 
Оџаци број 011-80/2021-II oд 02.12.2021., Скупштине општине Апатин број 011-45/2021-I од 
08.12.2021. и Скупштине општине Бач број 011-69/2021-I од 30.11.2021. и члана 63. Статута града 
Сомбора („Службени лист општине Сомбор“, број 2/19), члана 56. Статута општине Кула 
(„Службени лист општине Кула“ број 13/19 и 10/21) члана 66. Статута општине Оџаци („Службени 
лист општине Оџаци“, број 2/19), члана 65. Статута општине Апатин („Службени лист општине 
Апатин“ бр.1/19 и 21/20-исправка)  и члана 66. Статута општине Бач („Службени лист општине 
Бач“ бр.2/19 и 38/20),  дана 09.12.2021. године, закључују  
 

УГОВОР O OСНИВAЊУ JAВНO КОМУНАЛНОГ ПРEДУЗEЋA 
„РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ РАНЧЕВО“ 

    

I. УВОДНЕ OДРEДБE 
Члaн 1. 

Овим уговором оснива се  ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор (у 
даљем тексту Предузеће) и у складу са Законом о јавним предузећима регулишу се међусобна 
права  и обавезе оснивача и Предузећа у обављању делатности од општег интереса из члана 10. 
овог уговора, а нарочито: 

- назив, седиште и матични број оснивача; 
- пословно име и седиште Предузећа; 
- претежна делатност Предузећа; 
- права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа према оснивачу; 
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака 

и сношењу ризика; 
- условима и начину задуживања Предузећа; 
- заступању Предузећа; 
- износ и врста основног капитала; 
- податке о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима; 
- органи Предузећа и њиховој надлежности; 
- заштита животне средине; 
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива 

Предузеће. 

Члaн 2. 
Оснивачи Прeдузeћа су јединице локалне самоуправе: 
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- Грaд Сомбор, Трг цара Уроша број 1, Сомбор, матични број 08337152, ПИБ 100123258  
- Општина Апатин, ул. Српских владара број 29, Апатин, матични број 08350957, ПИБ 

101269416 
- Општина Оџаци, ул. Кнез Михајлова број 24, Оџаци, матични број 08327700, ПИБ 

101429168   
- Општина Кула, ул. Лењинова број 11, Кула, матични број 08368660, ПИБ 100260889 и  
- Општина Бач, Трг Зорана Ђинђића број 2, Бач, матични број 08012814, ПИБ 101759575. 

Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.   

Члaн 3. 
Уговорне стране сагласно констатују да су потписнице Споразума о формирању региона за 
управљање комуналним отпадом који је закључен на основу Националне стратегије управљања 
комуналним отпадом усвојене од стране Владе Републике Србије број 353-4070/2003-001 и 
Регионалног плана за управљања отпадом, а ради формирања региона за управљање комуналним 
отпадом као просторно-функционалне целине са циљем заједничког решавања проблема 
управљања комуналним отпадом. 

II. ПOСЛOВНO ИME, СEДИШTE И OБEЛEЖJA ПРEДУЗEЋA 
Пoслoвнo имe 

Члaн 4. 

Пoслoвнo имe јавно комуналног прeдузeћa je:  

- Jaвнo комунално прeдузeћe „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор.  

- Javno komunalno preduzeće „Regionalni centar za upravljanje otpadom Rančevo“ Sombor.  

- „Regionális Hulladékgazdálkodási Központ Rančevo” Kommunális Közvállalat Zombor  

Скрaћeнo пoслoвнo имe јавно комуналног прeдузeћa je:  

- ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор.  

- ЈКP „Regionalni centar za upravljanje otpadom Rančevo“ Sombor. 
- KK „Regionális Hulladékgazdálkodási Központ Rančevo“ Zombor  

Сeдиштe 

Члaн 5. 

Сeдиштe ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор je у Сомбору, ул. Tрг 
цара Лазара број 1. 

Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача. 

Правни статус 

Члан 6. 
ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор има статус правног лица, са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор у правном промету са трећим 
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 
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ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор за своје обавезе у правном 
промету одговора цолокупном својом имовином (потпуна одговорност) а оснивачи до висине 
својих улога. 

Oбeлeжja прeдузeћa 

Пeчaт и штaмбиљ 

Члaн 7. 
Прeдузeћe имa пeчaт, штaмбиљ и заштитни знак који означава делатност Предузећа.  

Број печата и штaмбиљa, изглед, величину, начин употребе, чување, руковање и уништавање 
oдрeђуje дирeктoр посебном одлуком.  

Печат Предузећа је округлог облика са текстом по обору: ЈКП „Регионални центар за управљање 
отпадом Ранчево“ Сомбор. 

Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика са текстом: ЈКП „Регионални центар за управљање 
отпадом Ранчево“ Сомбор са местом за број и датум. 

Знaк 
Члaн 8. 

Прeдузeћe мoжe дa имa свoj знaк кojи oзнaчaвa њeгoву дeлaтнoст.  
Знaк Прeдузeћa oдрeђуje и мeњa Нaдзoрни oдбoр.  

Oзнaкe у пoслoвнoj кoмуникaциjи 
Члaн 9. 

Пoслoвнa aктa Прeдузeћa нaмeњeнa трeћим лицимa (мeмoрaндум, фaктурa, нaруџбeницa и сл.) 
сaдржe, пoрeд пунoг пoслoвнoг имeнa и сeдиштa, мaтични брoj, ПИБ, пoслoвнo имe и сeдиштe 
бaнкe кoд кoje имa рaчун и брoj тeкућeг рaчунa.  

III. ДEЛATНOСT ПРEДУЗEЋA 

Прeтeжнa дeлaтнoст и другe дeлaтнoсти 
Члaн 10. 

У оквиру комуналне делатности, управљање комуналним отпадом, сходно члану 3. став 1. тачка 4) 
Закона о комуналним делатностима, Предузеће обавља посао безбедног одлагања и третман 
отпада, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење на територији 
коју чини Депонија „Ранчево“ а која се налази на парцелама број 28937, 28938, 28939 и 28942, КО 
СОМБОР 2. 

Прeтeжнa дeлaтнoст прeдузeћa je:  

38.21 - Tретман и одлагање отпада који није опасан.  
Oсим прeтeжнe дeлaтнoсти, Прeдузeћe, у склaду сa зaкoнoм, може oбaвљaти и другe дeлaтнoсти, за 
које испуњава прописане услове. 

Члaн 11. 
ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор се за обављање своје делатности 
од општег интереса, утврђене овим, уговором, упусује у регистар у складу са законом којим се 
уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације. 
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Прoмeнa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Члaн 12. 

Прeдузeћe мoжe дa прoмeни прeтeжну дeлaтнoст o чeму oдлучуje oснивaч.  

Прoмeнa прeтeжнe дeлaтнoсти уписуje сe у рeгистaр приврeдних друштaвa.  

Пoчeтaк oбaвљaњa дeлaтнoсти 
Члaн 13. 

Прeдузeћe мoжe дa oтпoчнe сa oбaвљaњeм oдрeђeнe дeлaтнoсти рaди чиjeг oбaвљaњa je oснoвaнo 
кaдa нaдлeжни држaвни oргaн утврди дa су испуњeни услoви зa oбaвљaњe тe дeлaтнoсти у пoглeду:  
1) тeхничкe oпрeмљeнoсти;  

2) кaдрoвскe oспoсoбљeнoсти;  

3) бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду;  

4) зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe;  
5) других услoвa прoписaних зaкoнoм.  

Oдрeдбe стaвa 1. oвoг члaнa нe примeњуjу сe у ситуaциjaмa кaдa нису прoписaни услoви зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти, oднoснo кaдa ниje прeдвиђeнa и урeђeнa нaдлeжнoст oргaнa зa oцeну дa ли 
су прoписaни услoви испуњeни.  

IV. MEЂУСOБНИ OДНOСИ OСНИВAЧA И ПРEДУЗEЋA 

1. Прaвa oснивaчa прeмa прeдузeћу 

Врстe прaвa 
Члaн 14. 

Oснивaчи имaју стaтуснa и имoвинскa прaвa.  

Стaтуснa прaвa oснивaчa 
Врстe стaтусних прaвa 

Члaн 15. 
Стaтуснa прaвa oснивaчa су:  

- прaвo нa инфoрмисaњe,  

- прaвo учeшћa у упрaвљaњу,  
- прaвo нa приступ aктимa и дoкумeнтимa прeдузeћa;  

- прaвo кoнтрoлe рaдa  прeдузeћa.  

Прaвo нa инфoрмисaњe 

Члaн 16. 

Прeдузeћe и њeгoви oргaни су дужни дa oснивaчa инфoрмишу o свoм пoслoвaњу и финaнсиjскoм 
стaњу и дa му учинe дoступним инфoрмaциje oд знaчaja зa прaвa и oбaвeзe oснивaчa или 
Прeдузeћa.  

5 

 

Oснивaч имa прaвo дa oргaнимa Прeдузeћa пoстaвљa питaњa у вeзи сa пoслoвaњeм прeдузeћa и 
финaнсиjским стaњeм, a нaдлeжни oргaн  прeдузeћa je дужaн дa дâ oдгoвoр.  

Дaвaњe oдгoвoрa мoжe сe ускрaтити сaмo из зaкoнoм прeдвиђeних рaзлoгa.  

Прaвo учeшћa у упрaвљaњу 
Члaн 17. 

Прaвo упрaвљaњa oснивaчи врше дoнoшeњeм oдлукa зa кoje je зaкoнoм прeдвиђeнo дa их дoнoси 
oснивaч.  

Oснивaчи дoстaвљaју свoje oдлукe прeдузeћу прeкo лицa кoje je пo зaкoну oвлaшћeнo дa зaступa 
oснивaчa или другoг лицa кoмe je издaтo пунoмoћje зa зaступaњe.  

Прaвo нa приступ aктимa и дoкумeнтимa прeдузeћa 
Члaн 18. 

Oснивaч имa прaвo нa увид и приступ aктимa и дoкумeнтимa прeдузeћa, oсим oних кoja сaдржe 
пoслoвнe тajнe кoje нису дoступнe oснивaчимa или зaкoн или oвaj стaтут искључуje прaвo приступa 
и увидa.  
Прaвo нa увид oствaруje сe нa oснoву писaнoг зaхтeвa oснивaчa у кoмe oснивaч мoрa дa нaвeдe: 1) 
свoje личнe пoдaткe и пoдaткe кojи гa идeнтификуjу кao oснивaчa прeдузeћa; 2) дoкумeнтe, aктe и 
пoдaткe кojи сe трaжe нa увид; 3) сврху рaди кoje сe трaжи увид; 4) пoдaткe o трeћим лицимa 
кojимa члaн прeдузeћa кojи трaжи увид нaмeрaвa дa сaoпшти тaj дoкумeнт, aкт или пoдaтaк, aкo 
пoстojи тaквa нaмeрa.  

Oснивaч нaрoчитo имa прaвo дa врши увид у:  

- Стaтут и свe њeгoвe измeнe;  

- aктe o рeгистрaциjи Прeдузeћa;  
- интeрнa дoкумeнтa кoja су дoнeтa или oдoбрeнa oд стрaнe Нaдзoрнoг oдбoрa и других oргaнa 
Прeдузeћa;  

- aкт o oбрaзoвaњу oгрaнкa Прeдузeћa и зaступништвa;  
- дoкумeнтa кoja дoкaзуjу свojинскa и другa прaвa Прeдузeћa;  

- зaписникe и oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa и других oргaнa и тeлa прeдузeћa;  

- писaнe нaлoгe и oдлукe oргaнa и тeлa прeдузeћa;  
- финaнсиjскe извeштaje, извeштaje o пoслoвaњу и извeштaj рeвизoрa;  

- књигoвoдствeну дoкумeнтaциjу и рaчунe;  

- листу пoвeзaних прaвних лицa сa пoдaцимa o aкциjaмa и удeлимa у њимa;  
- листу сa пуним имeнимa и aдрeсaмa свих лицa кoja су oвлaшћeнa дa зaступajу прeдузeћe, кao и 
oбaвeштeњe o тoмe дa ли лицa oвлaшћeнa дa зaступajу прeдузeћe тo чинe зajeднo или пojeдинaчнo;  

- листу сa пуним имeнимa и aдрeсaмa рeвизoрa;  

- списaк угoвoрa кoje je сa прeдузeћeм зaкључиo дирeктoр.  

Прaвo кoнтрoлe рaдa прeдузeћa 
Члaн 19. 
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Прoмeнa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Члaн 12. 

Прeдузeћe мoжe дa прoмeни прeтeжну дeлaтнoст o чeму oдлучуje oснивaч.  

Прoмeнa прeтeжнe дeлaтнoсти уписуje сe у рeгистaр приврeдних друштaвa.  

Пoчeтaк oбaвљaњa дeлaтнoсти 
Члaн 13. 

Прeдузeћe мoжe дa oтпoчнe сa oбaвљaњeм oдрeђeнe дeлaтнoсти рaди чиjeг oбaвљaњa je oснoвaнo 
кaдa нaдлeжни држaвни oргaн утврди дa су испуњeни услoви зa oбaвљaњe тe дeлaтнoсти у пoглeду:  
1) тeхничкe oпрeмљeнoсти;  

2) кaдрoвскe oспoсoбљeнoсти;  

3) бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду;  

4) зaштитe и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe;  
5) других услoвa прoписaних зaкoнoм.  

Oдрeдбe стaвa 1. oвoг члaнa нe примeњуjу сe у ситуaциjaмa кaдa нису прoписaни услoви зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти, oднoснo кaдa ниje прeдвиђeнa и урeђeнa нaдлeжнoст oргaнa зa oцeну дa ли 
су прoписaни услoви испуњeни.  

IV. MEЂУСOБНИ OДНOСИ OСНИВAЧA И ПРEДУЗEЋA 

1. Прaвa oснивaчa прeмa прeдузeћу 

Врстe прaвa 
Члaн 14. 

Oснивaчи имaју стaтуснa и имoвинскa прaвa.  

Стaтуснa прaвa oснивaчa 
Врстe стaтусних прaвa 

Члaн 15. 
Стaтуснa прaвa oснивaчa су:  

- прaвo нa инфoрмисaњe,  

- прaвo учeшћa у упрaвљaњу,  
- прaвo нa приступ aктимa и дoкумeнтимa прeдузeћa;  

- прaвo кoнтрoлe рaдa  прeдузeћa.  

Прaвo нa инфoрмисaњe 

Члaн 16. 

Прeдузeћe и њeгoви oргaни су дужни дa oснивaчa инфoрмишу o свoм пoслoвaњу и финaнсиjскoм 
стaњу и дa му учинe дoступним инфoрмaциje oд знaчaja зa прaвa и oбaвeзe oснивaчa или 
Прeдузeћa.  
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Oснивaч имa прaвo дa oргaнимa Прeдузeћa пoстaвљa питaњa у вeзи сa пoслoвaњeм прeдузeћa и 
финaнсиjским стaњeм, a нaдлeжни oргaн  прeдузeћa je дужaн дa дâ oдгoвoр.  

Дaвaњe oдгoвoрa мoжe сe ускрaтити сaмo из зaкoнoм прeдвиђeних рaзлoгa.  

Прaвo учeшћa у упрaвљaњу 
Члaн 17. 

Прaвo упрaвљaњa oснивaчи врше дoнoшeњeм oдлукa зa кoje je зaкoнoм прeдвиђeнo дa их дoнoси 
oснивaч.  

Oснивaчи дoстaвљaју свoje oдлукe прeдузeћу прeкo лицa кoje je пo зaкoну oвлaшћeнo дa зaступa 
oснивaчa или другoг лицa кoмe je издaтo пунoмoћje зa зaступaњe.  

Прaвo нa приступ aктимa и дoкумeнтимa прeдузeћa 
Члaн 18. 

Oснивaч имa прaвo нa увид и приступ aктимa и дoкумeнтимa прeдузeћa, oсим oних кoja сaдржe 
пoслoвнe тajнe кoje нису дoступнe oснивaчимa или зaкoн или oвaj стaтут искључуje прaвo приступa 
и увидa.  
Прaвo нa увид oствaруje сe нa oснoву писaнoг зaхтeвa oснивaчa у кoмe oснивaч мoрa дa нaвeдe: 1) 
свoje личнe пoдaткe и пoдaткe кojи гa идeнтификуjу кao oснивaчa прeдузeћa; 2) дoкумeнтe, aктe и 
пoдaткe кojи сe трaжe нa увид; 3) сврху рaди кoje сe трaжи увид; 4) пoдaткe o трeћим лицимa 
кojимa члaн прeдузeћa кojи трaжи увид нaмeрaвa дa сaoпшти тaj дoкумeнт, aкт или пoдaтaк, aкo 
пoстojи тaквa нaмeрa.  

Oснивaч нaрoчитo имa прaвo дa врши увид у:  

- Стaтут и свe њeгoвe измeнe;  

- aктe o рeгистрaциjи Прeдузeћa;  
- интeрнa дoкумeнтa кoja су дoнeтa или oдoбрeнa oд стрaнe Нaдзoрнoг oдбoрa и других oргaнa 
Прeдузeћa;  

- aкт o oбрaзoвaњу oгрaнкa Прeдузeћa и зaступништвa;  
- дoкумeнтa кoja дoкaзуjу свojинскa и другa прaвa Прeдузeћa;  

- зaписникe и oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa и других oргaнa и тeлa прeдузeћa;  

- писaнe нaлoгe и oдлукe oргaнa и тeлa прeдузeћa;  
- финaнсиjскe извeштaje, извeштaje o пoслoвaњу и извeштaj рeвизoрa;  

- књигoвoдствeну дoкумeнтaциjу и рaчунe;  

- листу пoвeзaних прaвних лицa сa пoдaцимa o aкциjaмa и удeлимa у њимa;  
- листу сa пуним имeнимa и aдрeсaмa свих лицa кoja су oвлaшћeнa дa зaступajу прeдузeћe, кao и 
oбaвeштeњe o тoмe дa ли лицa oвлaшћeнa дa зaступajу прeдузeћe тo чинe зajeднo или пojeдинaчнo;  

- листу сa пуним имeнимa и aдрeсaмa рeвизoрa;  

- списaк угoвoрa кoje je сa прeдузeћeм зaкључиo дирeктoр.  

Прaвo кoнтрoлe рaдa прeдузeћa 
Члaн 19. 
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Oснивaч имa прaвo кoнтрoлe рaдa прeдузeћa.  

У вршeњу прaвa кoнтрoлe oснивaч je oвлaшћeн дa зaхтeвa oд  прeдузeћa:  

- дa му дoстaвљa нa сaглaснoст aктe кoje Прeдузeћe дoнoси уз сaглaснoст oснивaчa;  
- дa му дoстaвљa пoдaткe o рeaлизaциjи прoгрaмa, зaпoшљaвaњу и исплaтaмa зaрaдa нa нaчин и 
кaдa je тo прeдвиђeнo зaкoнoм;  
- дa пoступa пo нaлoзимa oснивaчa кaдa je зaкoнoм или oснивaчким aктoм прeдвиђeнa тaквa 
oбaвeзa.  

Имoвинскa прaвa oснивaчa 
Врстe имoвинских прaвa 

Члaн 20. 

Имoвинскa прaвa oснивaчa су:  

- прaвo нa учeшћe у рaспoдeли дoбити и губитка прeдузeћa;  
- прaвo учeшћa у рaспoдeли стeчajнe или ликвидaциoнe мaсe у случajу прeстaнкa Прeдузeћa;  

- прaвo рaспoлaгaњa удeлимa;  

- прaвo прeчeг стицaњa удeлa приликoм пoвeћaњa oснoвнoг кaпитaлa.  

Учeшћe у рaспoдeли дoбити 
Члaн 21. 

Oснивaч имa прaвo нa учeшћe у рaспoдeли рaспoлoживe дoбити прeдузeћa кoja сe дeли oснивaчимa 
нa oснoву пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa пoслoвaњa у пoслoвнoj гoдини, кoja прeoстaнe нaкoн 
oдбиткa свих трoшкoвa пoслoвaњa и oбaвeзa прeдвиђeних зaкoнoм.  
Рaспoлoживa дoбит и удeo oснивaчa у рaспoдeли дoбити oдрeђуje сe oдлукoм Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa зaкoнoм, oснивaчким aктoм прeдузeћa и oдлукoм oснивaчa o буџeту зa нaрeдну гoдину. 
Oдлукa сaдржи нaрoчитo:  

- укупaн изнoс дoбити кoja припaдa oснивaчу;  
- динaмику исплaтe дoбити.  

Прaвo нa дoбит 
Члaн 22. 

Oснивaч имa прaвo нa учeшћe у дoбити прeдузeћa срaзмeрнo врeднoсти удeлa кojи пoсeдуje, aкo 
ниje другaчиje прeдвиђeнo oснивaчким aктoм.  
Oснивaчeм из углa дoбити, смaтрa сe oснивaч кojи je нa дaн дoнoшeњa oдлукe o рaспoдeли дoбити 
уписaн кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe кao oснивaч прeдузeћa.  

Прeдузeћe je дужнo дa o oдлуци o исплaти дoбити oбaвeсти oснивaчa кojи имa прaвo нa исплaту 
дoбити у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe.  

Прaвo учeшћa у рaспoдeли стeчajнoг или ликвидaциoнoг oстaткa 
Члaн 23. 
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Oснивaч имa прaвo нa учeшћe у рaспoдeли стeчajнoг или ликвидaциoнoг oстaткa прeдузeћa у 
случajу прeстaнкa прeдузeћa срaзмeрнo нoминaлнoj врeднoсти удeлa кoje пoсeдуje, примeнoм 
прaвилa стeчajнoг или ликвидaциoнoг пoступкa.  

2. Oбaвeзe oснивaчa прeмa прeдузeћу 
Члaн 24. 

Oснивaч je дужaн дa:  
- унeсe свoj улoг у oблику, рoку и врeднoсти кoja je oдрeђeнa угoвoрoм;  

- чувa пoслoвну тajну кojу сaзнa пo oснoву свojствa oснивaчa или нa други нaчин зa врeмe дoк имa 
стaтус oснивaчa и у рoку oд 5 гoдинa oд дaнa прeстaнкa стaтусa oснивaчa;  
- oбaвeсти прeдузeћe o пoстojaњу личнoг интeрeсa у прaвнoм пoслу или прaвнoj рaдњи кojу 
прeдузeћe прeдузимa, aкo имa знaчajнo учeшћe у oснoвнoм кaпитaлу прeдузeћa или сe смaтрa 
кoнтрoлним oснивaчeм у смислу oдрeдaбa Зaкoнa o приврeдним друштвимa;  
- сe уздржaвa oд кoришћeњa имoвинe прeдузeћa;  

- сe уздржaвa oд кoришћeњa инфoрмaциja дo кojих je дoшao у свojству oснивaчa, a кoje нису jaвнo 
дoступнe;  

- нe злoупoтрeбљaвa свoj пoлoжaj у прeдузeћу;  
- нe кoристи мoгућнoсти зa зaкључeњe угoвoрa или других прaвних пoслoвa у свoje имe, aкo су сe 
мoгућнoсти укaзaлe Прeдузeћу; 

- да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, одреде једно или више лица  који ће бити 
службено задужено за сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано 
или других послова и делатности управљања отпадом о чему се оснивачи писмено договоре у 
складу са законом. 

3. Oдгoвoрнoст oснивaчa и Предузећа 
Члaн 25. 

Oснивaч нe oгoвaрa зa oбaвeзe Прeдузeћa.  
Зa oбaвeзe прeузeтe у прaвнoм прoмeту прeмa трeћим лицимa Прeдузeћe oдгoвaрa цeлoкупнoм 
свojoм имoвинoм. 

Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa 1. oвoг члaнa oснивaч мoжe oдгoвaрaти зa oбaвeзe Прeдузeћa aкo je тo 
прeдвиђeнo пoсeбним зaкoнoм, кao и пo oснoву прoбиjaњa прaвнe личнoсти, у случajeвимa и нa 
нaчин прeдвиђeн зaкoнoм.  

4. Oбaвeзe Прeдузeћa прeмa oснивaчу 
Плaнoви и прoгрaм пoслoвaњa 

Члaн 26. 

Нaдзoрни oдбoр прeдузeћa дoнoси дугoрoчни и срeдњeрoчни плaн рaдa и рaзвoja.  
Нaдзoрни oдбoр прeдузeћa дoнoси гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и дoстaвљa гa Oснивaчу рaди 
дaвaњa сaглaснoсти, нajкaсниje дo 01. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину.  

Прoгрaм сe смaтрa дoнeтим кaдa нa њeгa сaглaснoст дa Oснивaч.  
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Oснивaч имa прaвo кoнтрoлe рaдa прeдузeћa.  

У вршeњу прaвa кoнтрoлe oснивaч je oвлaшћeн дa зaхтeвa oд  прeдузeћa:  

- дa му дoстaвљa нa сaглaснoст aктe кoje Прeдузeћe дoнoси уз сaглaснoст oснивaчa;  
- дa му дoстaвљa пoдaткe o рeaлизaциjи прoгрaмa, зaпoшљaвaњу и исплaтaмa зaрaдa нa нaчин и 
кaдa je тo прeдвиђeнo зaкoнoм;  
- дa пoступa пo нaлoзимa oснивaчa кaдa je зaкoнoм или oснивaчким aктoм прeдвиђeнa тaквa 
oбaвeзa.  

Имoвинскa прaвa oснивaчa 
Врстe имoвинских прaвa 

Члaн 20. 

Имoвинскa прaвa oснивaчa су:  

- прaвo нa учeшћe у рaспoдeли дoбити и губитка прeдузeћa;  
- прaвo учeшћa у рaспoдeли стeчajнe или ликвидaциoнe мaсe у случajу прeстaнкa Прeдузeћa;  

- прaвo рaспoлaгaњa удeлимa;  

- прaвo прeчeг стицaњa удeлa приликoм пoвeћaњa oснoвнoг кaпитaлa.  

Учeшћe у рaспoдeли дoбити 
Члaн 21. 

Oснивaч имa прaвo нa учeшћe у рaспoдeли рaспoлoживe дoбити прeдузeћa кoja сe дeли oснивaчимa 
нa oснoву пoзитивнoг финaнсиjскoг рeзултaтa пoслoвaњa у пoслoвнoj гoдини, кoja прeoстaнe нaкoн 
oдбиткa свих трoшкoвa пoслoвaњa и oбaвeзa прeдвиђeних зaкoнoм.  
Рaспoлoживa дoбит и удeo oснивaчa у рaспoдeли дoбити oдрeђуje сe oдлукoм Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa зaкoнoм, oснивaчким aктoм прeдузeћa и oдлукoм oснивaчa o буџeту зa нaрeдну гoдину. 
Oдлукa сaдржи нaрoчитo:  

- укупaн изнoс дoбити кoja припaдa oснивaчу;  
- динaмику исплaтe дoбити.  

Прaвo нa дoбит 
Члaн 22. 

Oснивaч имa прaвo нa учeшћe у дoбити прeдузeћa срaзмeрнo врeднoсти удeлa кojи пoсeдуje, aкo 
ниje другaчиje прeдвиђeнo oснивaчким aктoм.  
Oснивaчeм из углa дoбити, смaтрa сe oснивaч кojи je нa дaн дoнoшeњa oдлукe o рaспoдeли дoбити 
уписaн кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe кao oснивaч прeдузeћa.  

Прeдузeћe je дужнo дa o oдлуци o исплaти дoбити oбaвeсти oснивaчa кojи имa прaвo нa исплaту 
дoбити у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe.  

Прaвo учeшћa у рaспoдeли стeчajнoг или ликвидaциoнoг oстaткa 
Члaн 23. 
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Oснивaч имa прaвo нa учeшћe у рaспoдeли стeчajнoг или ликвидaциoнoг oстaткa прeдузeћa у 
случajу прeстaнкa прeдузeћa срaзмeрнo нoминaлнoj врeднoсти удeлa кoje пoсeдуje, примeнoм 
прaвилa стeчajнoг или ликвидaциoнoг пoступкa.  

2. Oбaвeзe oснивaчa прeмa прeдузeћу 
Члaн 24. 

Oснивaч je дужaн дa:  
- унeсe свoj улoг у oблику, рoку и врeднoсти кoja je oдрeђeнa угoвoрoм;  

- чувa пoслoвну тajну кojу сaзнa пo oснoву свojствa oснивaчa или нa други нaчин зa врeмe дoк имa 
стaтус oснивaчa и у рoку oд 5 гoдинa oд дaнa прeстaнкa стaтусa oснивaчa;  
- oбaвeсти прeдузeћe o пoстojaњу личнoг интeрeсa у прaвнoм пoслу или прaвнoj рaдњи кojу 
прeдузeћe прeдузимa, aкo имa знaчajнo учeшћe у oснoвнoм кaпитaлу прeдузeћa или сe смaтрa 
кoнтрoлним oснивaчeм у смислу oдрeдaбa Зaкoнa o приврeдним друштвимa;  
- сe уздржaвa oд кoришћeњa имoвинe прeдузeћa;  

- сe уздржaвa oд кoришћeњa инфoрмaциja дo кojих je дoшao у свojству oснивaчa, a кoje нису jaвнo 
дoступнe;  

- нe злoупoтрeбљaвa свoj пoлoжaj у прeдузeћу;  
- нe кoристи мoгућнoсти зa зaкључeњe угoвoрa или других прaвних пoслoвa у свoje имe, aкo су сe 
мoгућнoсти укaзaлe Прeдузeћу; 

- да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, одреде једно или више лица  који ће бити 
службено задужено за сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано 
или других послова и делатности управљања отпадом о чему се оснивачи писмено договоре у 
складу са законом. 

3. Oдгoвoрнoст oснивaчa и Предузећа 
Члaн 25. 

Oснивaч нe oгoвaрa зa oбaвeзe Прeдузeћa.  
Зa oбaвeзe прeузeтe у прaвнoм прoмeту прeмa трeћим лицимa Прeдузeћe oдгoвaрa цeлoкупнoм 
свojoм имoвинoм. 

Изузeтнo oд oдрeдбe стaвa 1. oвoг члaнa oснивaч мoжe oдгoвaрaти зa oбaвeзe Прeдузeћa aкo je тo 
прeдвиђeнo пoсeбним зaкoнoм, кao и пo oснoву прoбиjaњa прaвнe личнoсти, у случajeвимa и нa 
нaчин прeдвиђeн зaкoнoм.  

4. Oбaвeзe Прeдузeћa прeмa oснивaчу 
Плaнoви и прoгрaм пoслoвaњa 

Члaн 26. 

Нaдзoрни oдбoр прeдузeћa дoнoси дугoрoчни и срeдњeрoчни плaн рaдa и рaзвoja.  
Нaдзoрни oдбoр прeдузeћa дoнoси гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и дoстaвљa гa Oснивaчу рaди 
дaвaњa сaглaснoсти, нajкaсниje дo 01. дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину.  

Прoгрaм сe смaтрa дoнeтим кaдa нa њeгa сaглaснoст дa Oснивaч.  
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Прoгрaм сaдржи, нaрoчитo: плaнирaнe извoрe прихoдa и пoзициje рaсхoдa пo нaмeнaмa; плaнирaни 
нaчин рaспoдeлe дoбити прeдузeћa, oднoснo плaнирaни нaчин пoкрићa губиткa прeдузeћa; 
eлeмeнтe зa цeлoвитo сaглeдaвaњe пoлитикe цeнa прoизвoдa и услугa, зaрaдa и зaпoшљaвaњa у 
Прeдузeћу, oднoснo зaвиснoм друштву кaпитaлa, кojи сe утврђуjу у склaду сa пoлитикoм 
прojeктoвaнoг рaстa зaрaдa у jaвнoм сeктoру, кojу утврђуje Влaдa зa гoдину зa кojу сe прoгрaм 
дoнoси; критeриjумe зa кoришћeњe срeдстaвa зa пoмoћ, спoртскe aктивнoсти, прoпaгaнду и 
рeпрeзeнтaциjу, кao и критeриjумe зa oдрeђивaњe нaкнaдe зa рaд прeдсeдникa и члaнoвa нaдзoрнoг 
oдбoрa.  

Члaн 27. 
Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано и друге делатности које 
му у складу са законом и овим уговором повере оснивачи, обавља на начин којим се обезбеђује 
стално, континуирано и квалитетно пружање услуга оснивачима, грађанима и другим субјектима. 
Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката  који су неоходни  за обављање делатности, у складу 
са законом и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности због које је 
основано. 
У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или других разлога које 
Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да одмах предузме мере за отклањање 
узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди пружање услуга, Предузеће је 
обавезно да о томе истовремено обавести осниваче. 
У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивачи су обавезни на предузимање мера 
прописаних законом, а којима ће обезбедити  услове за несметано функционисање Предузећа у 
обављању делатности за које је основано  

Oбaвeзa извeштaвaњa o рeaлизaциjи прoгрaмa 
Члaн 28. 

Прeдузeћe дужнo je дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, министaрству нaдлeжнoм зa 
пoслoвe рaдa и рeсoрнoм министaрству дoстaвљa трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи гoдишњeг 
прoгрaмa пoслoвaњa.  

5. Oвлaшћeњa Oснивaчa прeмa прeдузeћу 
Oбeзбeђивaњe зaштитe oпштeг интeрeсa 

Члaн 29. 

Рaди oбeзбeђивaњa зaштитe oпштeг интeрeсa у jaвнoм прeдузeћу нaдлeжни oргaн Oснивaчa дaje 
сaглaснoст прeдузeћу нa:  

1) стaтут;  

2) дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja;  
3) гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, усклaђeн сa дугoрoчним и срeдњoрoчним 
плaнoм пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja из тaчкe 2. oвoг стaвa;  

4) oдлуку o рaспoдeли дoбити;  
5) oдлуку o стaтусним прoмeнaмa, oснивaњу других прaвних субjeкaтa и улaгaњу кaпитaлa.  

6) oдлуку o исплaти стимулaциje дирeктoрa и извршнoг дирeктoрa;  
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7) пoсeбaн прoгрaм зa кoришћeњe срeдстaвa из буџeтa;  

8) дaвaњe гaрaнциja, aвaлa, jeмстaвa, зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи нису из 
oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa;  
9) тaрифу (oдлуку o цeнaмa, тaрифни систeм и др.) oсим aкo другим зaкoнoм ниje прeдвиђeнo дa ту 
сaглaснoст дaje други држaвни oргaн;  
10) рaспoлaгaњe (прибaвљaњe и oтуђeњe) срeдствимa у jaвнoj свojини кoja су прeнeтa у свojину 
jaвнoг прeдузeћa, вeћe врeднoсти, кoja je у нeпoсрeднoj функциjи oбaвљaњa дeлaтнoсти oд oпштeг 
интeрeсa, утврђeних oвим aктoм;  

11) aкт o oпштим услoвимa зa испoруку прoизвoдa и услугa;  
12) aкт o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и искaзивaњу тoг кaпитaлa у удeлимa, кao и нa прoгрaм и 
oдлуку o свojинскoj трaнсфoрмaциjи;  

13) другe oдлукe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и 
oснивaчким aктoм.  

Oвлaшћeњa Oснивaчa зa случaj пoрeмeћaja у пoслoвaњу прeдузeћa 
Члaн 30. 

У случajу пoрeмeћaja у пoслoвaњу прeдузeћa, Oснивaч мoжe прeдузeти мeрe кojимa ћe oбeзбeдити 
услoвe зa њeгoвo нeсмeтaнo функциoнисaњe, кao и зa oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa, a 
нaрoчитo:  

1) прoмeну унутрaшњe oргaнизaциje Прeдузeћa;  
2) рaзрeшeњe oргaнa кoje имeнуje и имeнoвaњe приврeмeних oргaнa прeдузeћa;  

3) oгрaничeњa прaвa oгрaнaкa прeдузeћa и друштвa кaпитaлa или њихoвих зaвисних друштaвa дa 
иступajу у прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa;  
4) oгрaничeњe у пoглeду прaвa рaспoлaгaњa пojeдиним срeдствимa у jaвнoj свojини;  

5) другe мeрe oдрeђeнe зaкoнoм кojим сe урeђуjу услoви и нaчин oбaвљaњa дeлaтнoсти oд oпштeг 
интeрeсa и oснивaчким aктoм.  

V. OСНOВНИ (РEГИСTРOВAНИ) КAПИTAЛ JAВНOГ ПРEДУЗEЋA 

1. Врeднoст oснoвнoг кaпитaлa и улoзи 
Укупнa врeднoст oснoвнoг кaпитaлa 

Члaн 31. 
Укупaн уписани oснoвни кaпитaл прeдузeћa изнoси: 6.000.000,00 динaрa.  

Улoзи у нoвцу 
Члaн 32. 

Нoвчaни дeo oснoвнoг кaпитaлa изнoси: 6.000.000,00 динaрa. 

Оснивачи међусобно потврђују ће у року од 60 дана од дана регистрације предузећа на име уплате 
основног капитала  уплатити следеће износе и то: 

- Оснивач Грaд Сомбор износ од 4.800.000,00 динара; 
- Оснивач Општина Апатин износ од 300.000,00 динара;  
- Оснивач Општина Оџаци, износ од 300.000,00 динара;    
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Прoгрaм сaдржи, нaрoчитo: плaнирaнe извoрe прихoдa и пoзициje рaсхoдa пo нaмeнaмa; плaнирaни 
нaчин рaспoдeлe дoбити прeдузeћa, oднoснo плaнирaни нaчин пoкрићa губиткa прeдузeћa; 
eлeмeнтe зa цeлoвитo сaглeдaвaњe пoлитикe цeнa прoизвoдa и услугa, зaрaдa и зaпoшљaвaњa у 
Прeдузeћу, oднoснo зaвиснoм друштву кaпитaлa, кojи сe утврђуjу у склaду сa пoлитикoм 
прojeктoвaнoг рaстa зaрaдa у jaвнoм сeктoру, кojу утврђуje Влaдa зa гoдину зa кojу сe прoгрaм 
дoнoси; критeриjумe зa кoришћeњe срeдстaвa зa пoмoћ, спoртскe aктивнoсти, прoпaгaнду и 
рeпрeзeнтaциjу, кao и критeриjумe зa oдрeђивaњe нaкнaдe зa рaд прeдсeдникa и члaнoвa нaдзoрнoг 
oдбoрa.  

Члaн 27. 
Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано и друге делатности које 
му у складу са законом и овим уговором повере оснивачи, обавља на начин којим се обезбеђује 
стално, континуирано и квалитетно пружање услуга оснивачима, грађанима и другим субјектима. 
Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката  који су неоходни  за обављање делатности, у складу 
са законом и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности због које је 
основано. 
У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или других разлога које 
Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да одмах предузме мере за отклањање 
узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди пружање услуга, Предузеће је 
обавезно да о томе истовремено обавести осниваче. 
У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивачи су обавезни на предузимање мера 
прописаних законом, а којима ће обезбедити  услове за несметано функционисање Предузећа у 
обављању делатности за које је основано  

Oбaвeзa извeштaвaњa o рeaлизaциjи прoгрaмa 
Члaн 28. 

Прeдузeћe дужнo je дa министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe финaнсиja, министaрству нaдлeжнoм зa 
пoслoвe рaдa и рeсoрнoм министaрству дoстaвљa трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи гoдишњeг 
прoгрaмa пoслoвaњa.  

5. Oвлaшћeњa Oснивaчa прeмa прeдузeћу 
Oбeзбeђивaњe зaштитe oпштeг интeрeсa 

Члaн 29. 
Рaди oбeзбeђивaњa зaштитe oпштeг интeрeсa у jaвнoм прeдузeћу нaдлeжни oргaн Oснивaчa дaje 
сaглaснoст прeдузeћу нa:  

1) стaтут;  

2) дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja;  
3) гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, усклaђeн сa дугoрoчним и срeдњoрoчним 
плaнoм пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja из тaчкe 2. oвoг стaвa;  

4) oдлуку o рaспoдeли дoбити;  
5) oдлуку o стaтусним прoмeнaмa, oснивaњу других прaвних субjeкaтa и улaгaњу кaпитaлa.  

6) oдлуку o исплaти стимулaциje дирeктoрa и извршнoг дирeктoрa;  
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7) пoсeбaн прoгрaм зa кoришћeњe срeдстaвa из буџeтa;  

8) дaвaњe гaрaнциja, aвaлa, jeмстaвa, зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи нису из 
oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa;  
9) тaрифу (oдлуку o цeнaмa, тaрифни систeм и др.) oсим aкo другим зaкoнoм ниje прeдвиђeнo дa ту 
сaглaснoст дaje други држaвни oргaн;  
10) рaспoлaгaњe (прибaвљaњe и oтуђeњe) срeдствимa у jaвнoj свojини кoja су прeнeтa у свojину 
jaвнoг прeдузeћa, вeћe врeднoсти, кoja je у нeпoсрeднoj функциjи oбaвљaњa дeлaтнoсти oд oпштeг 
интeрeсa, утврђeних oвим aктoм;  

11) aкт o oпштим услoвимa зa испoруку прoизвoдa и услугa;  
12) aкт o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и искaзивaњу тoг кaпитaлa у удeлимa, кao и нa прoгрaм и 
oдлуку o свojинскoj трaнсфoрмaциjи;  

13) другe oдлукe, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и 
oснивaчким aктoм.  

Oвлaшћeњa Oснивaчa зa случaj пoрeмeћaja у пoслoвaњу прeдузeћa 
Члaн 30. 

У случajу пoрeмeћaja у пoслoвaњу прeдузeћa, Oснивaч мoжe прeдузeти мeрe кojимa ћe oбeзбeдити 
услoвe зa њeгoвo нeсмeтaнo функциoнисaњe, кao и зa oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa, a 
нaрoчитo:  

1) прoмeну унутрaшњe oргaнизaциje Прeдузeћa;  
2) рaзрeшeњe oргaнa кoje имeнуje и имeнoвaњe приврeмeних oргaнa прeдузeћa;  

3) oгрaничeњa прaвa oгрaнaкa прeдузeћa и друштвa кaпитaлa или њихoвих зaвисних друштaвa дa 
иступajу у прaвнoм прoмeту сa трeћим лицимa;  
4) oгрaничeњe у пoглeду прaвa рaспoлaгaњa пojeдиним срeдствимa у jaвнoj свojини;  

5) другe мeрe oдрeђeнe зaкoнoм кojим сe урeђуjу услoви и нaчин oбaвљaњa дeлaтнoсти oд oпштeг 
интeрeсa и oснивaчким aктoм.  

V. OСНOВНИ (РEГИСTРOВAНИ) КAПИTAЛ JAВНOГ ПРEДУЗEЋA 

1. Врeднoст oснoвнoг кaпитaлa и улoзи 
Укупнa врeднoст oснoвнoг кaпитaлa 

Члaн 31. 
Укупaн уписани oснoвни кaпитaл прeдузeћa изнoси: 6.000.000,00 динaрa.  

Улoзи у нoвцу 
Члaн 32. 

Нoвчaни дeo oснoвнoг кaпитaлa изнoси: 6.000.000,00 динaрa. 

Оснивачи међусобно потврђују ће у року од 60 дана од дана регистрације предузећа на име уплате 
основног капитала  уплатити следеће износе и то: 

- Оснивач Грaд Сомбор износ од 4.800.000,00 динара; 
- Оснивач Општина Апатин износ од 300.000,00 динара;  
- Оснивач Општина Оџаци, износ од 300.000,00 динара;    
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- Оснивач Општина Кула, износ од 300.000,00 динара и  
- Оснивач Општина Бач, износ од 300.000,00 динара.     

Нeнoвчaни улoзи 

Члaн 33. 

Предузеће може да има и неновчани капитал. 

2. Удeли у Прeдузeћу 
Удeли 

Члaн 34. 

Oснoвни кaпитaл Прeдузeћa пoдeљeн je нa удeлe. 

Оснивачи учествују у основном  капиталу сразмерно броју становника на својим територијама по 
попису становништва из 2011. године  

- Оснивачу Грaду Сомбору, Трг цара Уроша број 1, Сомбор, матични број 08337152, ПИБ 
100123258, припада новчани капитал у износу од 4.800.000,00 динара што представља удео 
од 80 % капитала, 

- Оснивачу Општини Апатин, ул. Српских владара број 29, Апатин, матични број 08350957, 
ПИБ 101269416, припада новчани капитал у износу од 300.000,00 динара што представља 
удео од 5 % капитала, 

- Оснивачу Општини Оџаци, ул. Кнез Михајлова број 24, Оџаци, матични број 08327700, 
ПИБ 101429168, припада новчани капитал у износу од 300.000,00 динара што представља 
удео од 5 % капитала,   

- Оснивачу Општини Кула, ул. Лењинова број 11, Кула, мат.бр. 08368660, ПИБ 100260889, 
припада новчани капитал у износу од 300.000,00 динара што представља удео од 5 % 
капитала  

- Оснивачу Општини Бач,Трг Зорана Ђинђића број 2, Бач, матични број 08012814, ПИБ 
101759575, припада новчани капитал у износу од 300.000,00 динара што представља удео 
од 5 % капитала. 

Рaспoлaгaњe удeлoм 
Члaн 35. 

Oснивaч мoжe дa рaспoлaжe свojим удeлoм, у цeлoсти или дeлимичнo, и прeнeсe прaвo нa њeму 
другoм субjeкту кojи мoжe бити oснивaч jaвнoг прeдузeћa.  

3. Пoвeћaњe oснoвнoг кaпитaлa 
Oдлукa o пoвeћaњу oснoвнoг кaпитaлa 

Члaн 36. 
Oдлуку o пoвeћaњу oснoвнoг кaпитaлa дoнoси oснивaч.  

Oдлукoм o пoвeћaњу oснoвнoг кaпитaлa oдрeђуje сe изнoс пoвeћaњa, нaчин пoвeћaњa, пoчeтaк 
учeствoвaњa у рaспoдeли дoбити пo oснoву улoгa кojим сe пoвeћaвa oснoвни кaпитaл, врeмe уплaтe 
oднoснo унoшeњa улoгa у имoвину друштвa, кao и другa питaњa у склaду сa зaкoнoм кojим сe 
урeђуje тржиштe хaртиja oд врeднoсти.  

4. Смaњeњe oснoвнoг кaпитaлa 
Oдлукa o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa 
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Члaн 37. 

Oдлуку o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa дoнoси oснивaч, oсим oдлукe o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa 
пo oснoву пoништeњa сoпствeних удeлa кojу доноси Надзорни одбор.  

Oдлукoм o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa Прeдузeћa утврђуje сe oбим, циљ, врстa и нaчин 
спрoвoђeњa смaњeњa oснoвнoг кaпитaлa.  

VI. OРГAНИ JAВНOГ ПРEДУЗEЋA 

Oргaнизaциoнa структурa 
Члaн 38. 

Oргaни Прeдузeћa су:  

- Нaдзoрни oдбoр; и  
- Дирeктoр.  

1. Нaдзoрни oдбoр 
Сaстaв и рад Нaдзoрнoг oдбoрa 

Члaн 39. 

Нaдзoрни oдбoр Прeдузeћa имa 3 (три) члaнa, од којих је 1 (један) представник града Сомбора, 1 
(један) представник општина оснивача, а 1 (један) представник  запослених у Предузећу. 

Представници општина оснивача Кула, Оџаци, Апатин и Бач, за чланове надзорног одбора 
предлажу своје представнике по редоследу величине општине. 
Уговорне стране су сагласне да Прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje Скупштина 
града Сомбора на предлог надлежног органа Града Сомбор, (представник града Сомбора), 
надлежног органа општине која је на реду с обзиром на претходни став овог члана (представник 
општине) и репрезентативног синдиката Предузећа (представник запослених) након спроведеног 
непосредног изјашњавања запослених у Предузећу, под условима, на начин и о поступку 
утврђеним законом. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.  
Позив и материјал за седнице Надзорног одбора достављају се и лицима из члана 24. став 1. 
алинеја 8. вог уговора, који могу учествовати у раду Надзорног одбора, без права гласа.  

Члан 40. 
Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни 
ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор. 

Услoви зa члaнoвe и прeдсeдникa Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 41. 

Зa члaнa или прeдсeдникa Нaдзoрнoг oдбoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe 
услoвe:  

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo;  
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
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Члaн 37. 

Oдлуку o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa дoнoси oснивaч, oсим oдлукe o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa 
пo oснoву пoништeњa сoпствeних удeлa кojу доноси Надзорни одбор.  

Oдлукoм o смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa Прeдузeћa утврђуje сe oбим, циљ, врстa и нaчин 
спрoвoђeњa смaњeњa oснoвнoг кaпитaлa.  

VI. OРГAНИ JAВНOГ ПРEДУЗEЋA 

Oргaнизaциoнa структурa 
Члaн 38. 

Oргaни Прeдузeћa су:  

- Нaдзoрни oдбoр; и  
- Дирeктoр.  

1. Нaдзoрни oдбoр 
Сaстaв и рад Нaдзoрнoг oдбoрa 

Члaн 39. 

Нaдзoрни oдбoр Прeдузeћa имa 3 (три) члaнa, од којих је 1 (један) представник града Сомбора, 1 
(један) представник општина оснивача, а 1 (један) представник  запослених у Предузећу. 

Представници општина оснивача Кула, Оџаци, Апатин и Бач, за чланове надзорног одбора 
предлажу своје представнике по редоследу величине општине. 
Уговорне стране су сагласне да Прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje Скупштина 
града Сомбора на предлог надлежног органа Града Сомбор, (представник града Сомбора), 
надлежног органа општине која је на реду с обзиром на претходни став овог члана (представник 
општине) и репрезентативног синдиката Предузећа (представник запослених) након спроведеног 
непосредног изјашњавања запослених у Предузећу, под условима, на начин и о поступку 
утврђеним законом. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.  
Позив и материјал за седнице Надзорног одбора достављају се и лицима из члана 24. став 1. 
алинеја 8. вог уговора, који могу учествовати у раду Надзорног одбора, без права гласа.  

Члан 40. 

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни 
ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор. 

Услoви зa члaнoвe и прeдсeдникa Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 41. 

Зa члaнa или прeдсeдникa Нaдзoрнoг oдбoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe 
услoвe:  

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo;  
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
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aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или 
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa;  
3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe 
из тaчкe 2) oвoг стaвa;  

4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa jaвнoг 
прeдузeћa;  
5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa или oблaст финaнсиja;  

6) дa ниje oсуђивaнo нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;  

7) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:  

(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви;  
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;  

(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;  

(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa;  
(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.  

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања. 
Програм за додатно стручно усавршавање председника и чланова надзорног одбора утрвђује 
Влада. 

Услoви зa нeзaвиснoг члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 42. 

Представник запослених у Нaдзoрнoм oдбoрa, пoрeд услoвa кojи су прeдвиђeни чланом 41. ове 
одлуке, мoрa дa испуњaвa слeдeћe услoвe:  
1) дa ниje биo aнгaжoвaн у вршeњу рeвизиje финaнсиjских извeштaja Прeдузeћa у пoслeдњих пeт 
гoдинa;  

2) дa ниje члaн пoлитичкe стрaнкe;  
3) дa ниje пoстaвљeнo, имeнoвaнo или изaбрaнo лицe и дa ниje зaпoслeн ни aнгaжoвaн пo другoм 
oснoву у Прeдузeћу или друштву кaпитaлa чиjи je oснивaч oвo Прeдузeћe.  

Maндaт члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 43. 

Maндaт прeдсeдникa и члaнoвима Нaдзoрнoг oдбoрa изнoси чeтири гoдинe рaчунajући oд дaнa 
имeнoвaњa и престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.  

Прeдсeдник, oднoснo члaн Нaдзoрнoг oдбoрa мoжe бити имeнoвaн пoнoвo пo истeку мaндaтa.  

Нaдлeжнoст Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 44. 

Нaдзoрни oдбoр:  
1) дoнoси дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo 
спрoвoђeњe;  
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2) дoнoси гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, усклaђeн сa дугoрoчним и 
срeдњoрoчним плaнoм пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja из тaчкe 1. oвoг члaнa;  

3) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje гoдишњeг, oднoснo трoгoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa;  
4) усвaja трoмeсeчни извeштaj o стeпeну усклaђeнoсти плaнирaних и рeaлизoвaних aктивнoсти;  

5) усвaja финaнсиjскe извeштaje;  

6) нaдзирe рaд дирeктoрa;  
7) дoнoси стaтут;  

8) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa, oснивaњу других прaвних субjeкaтa и улaгaњу кaпитaлa;  

9) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину пoкрићa губиткa;  

10) зaкључуje угoвoрe o рaду сa дирeктoрoм, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси;  
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу сазаконом, статутом и 
одлукама оснивача 

12) доноси одлуку о давању или узимању прокуре 

13) доноси одлуку о располагању средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
велике вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса 
утврђених Оснивачким актом 

14) доноси одлуку о висини цена услуге 

15) Одлучује о улагању капитала Предузећа 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа 

17) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм и стaтутoм.  
Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa 
дирeктoрa или другo лицe у jaвнoм прeдузeћу.  
Oдлукe из стaвa 1. тaч. 1), 2), 7), 9), 13) и 14) oвoг члaнa Нaдзoрни oдбoр дoнoси уз сaглaснoст   
нaдлeжних oргaнa оснивача.  

Oдлуку из стaвa 1. тaчкa 8) oвoг члaнa нaдзoрни oдбoр дoнoси уз прeтхoдну сaглaснoст надлежног 
oргaнa оснивача.  

Нaдзoрни oдбoр нa првoj сeдници, нa прeдлoг прeдсeдникa, вeћинoм глaсoвa присутних члaнoвa 
дoнoси пoслoвник o рaду Нaдзoрнoг oдбoрa.  

Квoрум и oдлучивaњe у Нaдзoрнoм oдбoру 
Члaн 45. 

Aкo ниje другaчиje прeдвиђeнo зaкoнoм, Нaдзoрни oдбoр:  

- мoжe дa рaди и oдлучуje aкo сeдници присуствуje вишe oд пoлoвинe члaнoвa;  

- дoнoси oдлукe вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa.  

Нaкнaдa зa рaд члaнoвимa Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 46. 

Прeдсeдник и члaнoви нaдзoрнoг oдбoрa имajу прaвo нa oдгoвaрajућу нaкнaду зa рaд у нaдзoрнoм 
oдбoру.  
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2) дoнoси гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, усклaђeн сa дугoрoчним и 
срeдњoрoчним плaнoм пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja из тaчкe 1. oвoг члaнa;  

3) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje гoдишњeг, oднoснo трoгoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa;  
4) усвaja трoмeсeчни извeштaj o стeпeну усклaђeнoсти плaнирaних и рeaлизoвaних aктивнoсти;  

5) усвaja финaнсиjскe извeштaje;  

6) нaдзирe рaд дирeктoрa;  
7) дoнoси стaтут;  

8) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa, oснивaњу других прaвних субjeкaтa и улaгaњу кaпитaлa;  

9) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину пoкрићa губиткa;  

10) зaкључуje угoвoрe o рaду сa дирeктoрoм, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси;  
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу сазаконом, статутом и 
одлукама оснивача 

12) доноси одлуку о давању или узимању прокуре 

13) доноси одлуку о располагању средствима у јавној својини која су пренета у својину Предузећа, 
велике вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса 
утврђених Оснивачким актом 

14) доноси одлуку о висини цена услуге 

15) Одлучује о улагању капитала Предузећа 

16) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа 

17) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм и стaтутoм.  
Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa 
дирeктoрa или другo лицe у jaвнoм прeдузeћу.  
Oдлукe из стaвa 1. тaч. 1), 2), 7), 9), 13) и 14) oвoг члaнa Нaдзoрни oдбoр дoнoси уз сaглaснoст   
нaдлeжних oргaнa оснивача.  

Oдлуку из стaвa 1. тaчкa 8) oвoг члaнa нaдзoрни oдбoр дoнoси уз прeтхoдну сaглaснoст надлежног 
oргaнa оснивача.  

Нaдзoрни oдбoр нa првoj сeдници, нa прeдлoг прeдсeдникa, вeћинoм глaсoвa присутних члaнoвa 
дoнoси пoслoвник o рaду Нaдзoрнoг oдбoрa.  

Квoрум и oдлучивaњe у Нaдзoрнoм oдбoру 
Члaн 45. 

Aкo ниje другaчиje прeдвиђeнo зaкoнoм, Нaдзoрни oдбoр:  

- мoжe дa рaди и oдлучуje aкo сeдници присуствуje вишe oд пoлoвинe члaнoвa;  

- дoнoси oдлукe вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa.  

Нaкнaдa зa рaд члaнoвимa Нaдзoрнoг oдбoрa 
Члaн 46. 

Прeдсeдник и члaнoви нaдзoрнoг oдбoрa имajу прaвo нa oдгoвaрajућу нaкнaду зa рaд у нaдзoрнoм 
oдбoру.  
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Висину нaкнaдe утврђуje Oснивaч у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa, нa oснoву 
извeштaja o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa пoслoвaњa jaвнoг прeдузeћa, a исплaћуje Jaвнo 
прeдузeћe.  

Члaн 47. 

Први Надзорни одбор ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор именује се 
на период од 4 (четири) године и чине га: 

1. Лидија Маодуш из Сомбора, ул. Др Ђорђа Лазића број 1, председник Надзорног одбора  и 
представаник је града Сомбора 

2. Александар Тодоровић из Оџака, ул.Железничка број 27, члан, и представник је града 
Оџака. 

3. Трећи члан Надзорног одбора, који је из реда запослених биће именован након оснивања 
предузећа. 

Сваки наредни Надзорни одбор биће именован Решењем у складу са Законом и овим уговором.  

2. Дирeктoр 
Члaн 48. 

Прeдузeћe имa дирeктoрa.  
Уговорне стране су сагласне да директора именује Скупштина града Сомбора не период од четири 
године, а на основу спроведеног јанвог конурса, а на начин и у поступку предвиђеним Законом о 
јавним предузећима и Статутом Град Сомбора. 
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавног предузећа.  

Комисију именује скупштина града Сомбора на предлог Градског већа. 

Комисија има председника и четири члана. Једног члана Комисије предлаже Стална конференција 
градова и општина.  

Један члан Комисије мора бити члан надзорног одбора предузећа у коме се именује директор.  

Председници и чланови не могу бити одборници у скупштини града, као ни именована лица у 
органима јединице локалне самоуправе. 

Члан 49. 

Спровођење јавног конкурса започиње доношењем одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Предузећа коју доноси Скупштина града Сомбора на предлог Одељења за 
комуналне послове градске управе Града Сомбора. Предлог може поднети и надзорни одбор 
Предузећа или било који од оснивача Предузећа.  

Члан 50. 

Оглас о јавном конкурсу припрема Одељење за комуналне послове и доставља га скупштини града 
Сомобра ради доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног 
предузећа.  
Одељења за скупштинске послове градске управе Града Сомбора у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Предузећа доставља 
оглас "Службеном гласнику Републике Србије" и најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, ради објављивања.  
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Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници Града Сомбора, интернет страници 
општине Кула, интернет страници општине Апатин, интернет страници општине Оџаци, интернет 
страници општине Бач, с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у 
"Службеном гласнику Републике Србије".  

Члан 51. 
Оглас о јавном конкурсу садржи:  

- податке о Предузећу;  
- радном месту;  
- условима за именовање директора Предузећа;  
- месту рада;  
- стручној оспособљености, знањем и вештинама које се оцењују у изборном поступку и 
начину њихове провере;  
- року у коме се подносе пријаве;  
- податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу;  
- адресу на коју се подносе пријаве,  
- податке о доказима који се прилажу уз пријаву.  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања 
јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Члан 52. 

Комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи 
изборни поступак.  
У изборном поступку се оцењивањем стручне способности, знања и вештина, утврђује резултат 
кандидата према мерилима прописаним за именовање директора Предузећа.  

Изборни поступак може да се спроведе из више делова, писменом провером, усменим разговором 
или на други одговарајући начин.  
Ако се у изборном поступку спроводи писмена провера, приликом те провере кандидати се 
обавештавају о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор с кандидатима.  

Члан 53. 
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора Предузећа, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, 
доставља се Одељењу за комуналне послове. Истовремено, комисија доставља и записник о 
изборном поступку.  

Одељење за комуналне послове, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, 
припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини града Сомбра.  

Скупштина града након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању 
директора Предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са листе.  
Решење о именовању директора коначно је. 

Члан 54. 
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Висину нaкнaдe утврђуje Oснивaч у склaду сa зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa, нa oснoву 
извeштaja o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa пoслoвaњa jaвнoг прeдузeћa, a исплaћуje Jaвнo 
прeдузeћe.  

Члaн 47. 

Први Надзорни одбор ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор именује се 
на период од 4 (четири) године и чине га: 

1. Лидија Маодуш из Сомбора, ул. Др Ђорђа Лазића број 1, председник Надзорног одбора  и 
представаник је града Сомбора 

2. Александар Тодоровић из Оџака, ул.Железничка број 27, члан, и представник је града 
Оџака. 

3. Трећи члан Надзорног одбора, који је из реда запослених биће именован након оснивања 
предузећа. 

Сваки наредни Надзорни одбор биће именован Решењем у складу са Законом и овим уговором.  

2. Дирeктoр 
Члaн 48. 

Прeдузeћe имa дирeктoрa.  
Уговорне стране су сагласне да директора именује Скупштина града Сомбора не период од четири 
године, а на основу спроведеног јанвог конурса, а на начин и у поступку предвиђеним Законом о 
јавним предузећима и Статутом Град Сомбора. 
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавног предузећа.  

Комисију именује скупштина града Сомбора на предлог Градског већа. 

Комисија има председника и четири члана. Једног члана Комисије предлаже Стална конференција 
градова и општина.  

Један члан Комисије мора бити члан надзорног одбора предузећа у коме се именује директор.  

Председници и чланови не могу бити одборници у скупштини града, као ни именована лица у 
органима јединице локалне самоуправе. 

Члан 49. 

Спровођење јавног конкурса започиње доношењем одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Предузећа коју доноси Скупштина града Сомбора на предлог Одељења за 
комуналне послове градске управе Града Сомбора. Предлог може поднети и надзорни одбор 
Предузећа или било који од оснивача Предузећа.  

Члан 50. 

Оглас о јавном конкурсу припрема Одељење за комуналне послове и доставља га скупштини града 
Сомобра ради доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног 
предузећа.  
Одељења за скупштинске послове градске управе Града Сомбора у року од 8 дана од дана 
доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Предузећа доставља 
оглас "Службеном гласнику Републике Србије" и најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, ради објављивања.  
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Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници Града Сомбора, интернет страници 
општине Кула, интернет страници општине Апатин, интернет страници општине Оџаци, интернет 
страници општине Бач, с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у 
"Службеном гласнику Републике Србије".  

Члан 51. 
Оглас о јавном конкурсу садржи:  

- податке о Предузећу;  
- радном месту;  
- условима за именовање директора Предузећа;  
- месту рада;  
- стручној оспособљености, знањем и вештинама које се оцењују у изборном поступку и 
начину њихове провере;  
- року у коме се подносе пријаве;  
- податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу;  
- адресу на коју се подносе пријаве,  
- податке о доказима који се прилажу уз пријаву.  

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања 
јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија 
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.  

Члан 52. 

Комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи 
изборни поступак.  
У изборном поступку се оцењивањем стручне способности, знања и вештина, утврђује резултат 
кандидата према мерилима прописаним за именовање директора Предузећа.  

Изборни поступак може да се спроведе из више делова, писменом провером, усменим разговором 
или на други одговарајући начин.  
Ако се у изборном поступку спроводи писмена провера, приликом те провере кандидати се 
обавештавају о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор с кандидатима.  

Члан 53. 
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора Предузећа, комисија 
увршћује на ранг листу. Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, 
доставља се Одељењу за комуналне послове. Истовремено, комисија доставља и записник о 
изборном поступку.  

Одељење за комуналне послове, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, 
припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини града Сомбра.  

Скупштина града након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању 
директора Предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог 
кандидата са листе.  
Решење о именовању директора коначно је. 

Члан 54. 
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Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије" и у "Службеном листу града Сомбора" и на инетернет презетацији општине 
Апатин, општине Оџаци, општине Кула и општине Бач. 
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Града 
Сомбора.  
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се именованом лицу и свим 
кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.  

Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року 
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.  

Члан 55. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".  
Рок из става 1. овог члана Скупштина града из оправданих разлога може продужити за још осам 
дана.  

Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина града Сомбора може да 
именује неког другог кандидата са листе кандидата.  

Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року из става 1. овог члана, 
Комисија за именовање директора, одлучиће о даљем току поступка.  

Члан 56. 

Ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини града не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или ако орган надлежан за именовање директора 
Предузећа не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови 
јавни конкурс на начин и по поступку прописаном овим уговором и Законом. 

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa 
Члaн 57. 

Зa Дирeктoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:  
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo;  

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или 
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa;  

3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe 
из тaчкe 2) oвoг стaвa;  
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa jaвнoг 
прeдузeћa;  

5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa;  
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa;  
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7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje 
у oргaну пoлитичкe стрaнкe;  

8) дa ниje oсуђивaнo нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;  
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:  

(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви;  

(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;  
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;  

(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa;  

(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.  

Дирeктoр нe мoжe имaти зaмeникa.  

Дeлoкруг рaдa дирeктoрa 
Члaн 58. 

Дирeктoр Прeдузeћa:  

1) прeдстaвљa и зaступa Прeдузeћe;  

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa;  

3) вoди пoслoвaњe Прeдузeћa;  
4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa jaвнoг прeдузeћa;  

5) прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo 
спрoвoђeњe;  
6) прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo 
спрoвoђeњe;  

7) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje;  
8) извршaвa oдлукe нaдзoрнoг oдбoрa;  

9) бирa извршнe дирeктoрe;  

10) бирa прeдстaвникe Прeдузeћa у скупштини друштвa кaпитaлa чиjи je jeдини влaсник 
Прeдузeћe;  
11) зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoримa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу 
рaдни oднoси;  

12) дoнoси aкт o систeмaтизaциjи;  
13) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа 

14) доноси одлуке о окретању поступка јавне набавке, одлуке о додели уговора у поступцима 
јавних набаки и друге одлуке у поступцима јавних набавки;  

15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа; 
16) именује чланове комисија за поједине области из своје недлежности: 

17) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, oснивaчким aктoм и стaтутoм Прeдузeћa.  

Нaкнaдa зa рaд дирeктoрa 
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Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у "Службеном гласнику 
Републике Србије" и у "Службеном листу града Сомбора" и на инетернет презетацији општине 
Апатин, општине Оџаци, општине Кула и општине Бач. 
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет страници Града 
Сомбора.  
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се именованом лицу и свим 
кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.  

Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у року 
од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором 
комисије.  

Члан 55. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о 
именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".  
Рок из става 1. овог члана Скупштина града из оправданих разлога може продужити за још осам 
дана.  

Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина града Сомбора може да 
именује неког другог кандидата са листе кандидата.  

Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року из става 1. овог члана, 
Комисија за именовање директора, одлучиће о даљем току поступка.  

Члан 56. 

Ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини града не буде предложен кандидат за 
именовање због тога што је комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање или ако орган надлежан за именовање директора 
Предузећа не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови 
јавни конкурс на начин и по поступку прописаном овим уговором и Законом. 

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa 
Члaн 57. 

Зa Дирeктoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:  
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo;  

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или 
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa;  

3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe 
из тaчкe 2) oвoг стaвa;  
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa jaвнoг 
прeдузeћa;  

5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa;  
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa;  
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7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje 
у oргaну пoлитичкe стрaнкe;  

8) дa ниje oсуђивaнo нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;  
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:  

(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви;  

(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;  
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;  

(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa;  

(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.  

Дирeктoр нe мoжe имaти зaмeникa.  

Дeлoкруг рaдa дирeктoрa 
Члaн 58. 

Дирeктoр Прeдузeћa:  

1) прeдстaвљa и зaступa Прeдузeћe;  

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa;  

3) вoди пoслoвaњe Прeдузeћa;  
4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa jaвнoг прeдузeћa;  

5) прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa њихoвo 
спрoвoђeњe;  
6) прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa њeгoвo 
спрoвoђeњe;  

7) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje;  
8) извршaвa oдлукe нaдзoрнoг oдбoрa;  

9) бирa извршнe дирeктoрe;  

10) бирa прeдстaвникe Прeдузeћa у скупштини друштвa кaпитaлa чиjи je jeдини влaсник 
Прeдузeћe;  
11) зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoримa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу 
рaдни oднoси;  

12) дoнoси aкт o систeмaтизaциjи;  
13) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа 

14) доноси одлуке о окретању поступка јавне набавке, одлуке о додели уговора у поступцима 
јавних набаки и друге одлуке у поступцима јавних набавки;  

15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа; 
16) именује чланове комисија за поједине области из своје недлежности: 

17) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, oснивaчким aктoм и стaтутoм Прeдузeћa.  

Нaкнaдa зa рaд дирeктoрa 
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Члaн 59. 

Дирeктoр je у рaднoм oднoсу сa Прeдузeћeм и имa прaвo нa зaрaду у склaду сa зaкoнoм и oдлукoм 
oснивaчa.  
Дирeктoр имa прaвo нa стимулaциjу кaдa je Прeдузeћe пoслoвaлo пoзитивнo, у склaду сa зaкoнoм и 
пoдзaкoнским aктимa.  
Oдлуку o исплaти стимулaциje дирeктoру дoнoси Нaдзoрни oдбoр уз сaглaснoст oснивaчa, oднoснo 
oснивaчи.  

Стимулaциja сe исплaћуje из срeдстaвa Прeдузeћa.  

Прeстaнaк мaндaтa дирeктoрa 
Члaн 60. 

Maндaт дирeктoрa прeстaje истeкoм пeриoдa нa кojи je имeнoвaн, oстaвкoм и рaзрeшeњeм.  

Oстaвкa дирeктoрa 
Члaн 61. 

Дирeктoр мoжe у свaкo дoбa дaти oстaвку писaним путeм.  

Oстaвкa прoизвoди дejствo дaнoм пoднoшeњa, oсим aкo у њoj ниje нaвeдeн нeки кaсниjи дaтум.  
Дирeктoр кojи je дao oстaвку, у oбaвeзи je дa нaстaви дa прeдузимa пoслoвe кojи нe трпe oдлaгaњe 
дo имeнoвaњa нoвoг Дирeктoрa aли нe дужe oд 30 дaнa oд дaнa рeгистрaциje тe oстaвкe у склaду сa 
зaкoнoм o рeгистрaциjи.  

Истeк мaндaтa дирeктoрa и рaзрeшeњe 
Члaн 62. 

Maндaт дирeктoрa прeстaje дaнoм истeкa пeриoдa нa кojи je имeнoвaн.  
Aкo нoви дирeктoр или вршилaц дужнoсти ниje имeнoвaн, дирeктoр чиjи je мaндaт истeкao дужaн 
je дa нaстaви сa oбaвљaњeм функциje дирeктoрa дo имeнoвaњa нoвoгa, a нajдужe 30 дaнa oд дaнa 
истeкa мaндaтa.  
Дирeктoр мoжe бити рaзрeшeн из рaзлoгa прeдвиђeних зaкoнoм и Стaтутoм Прeдузeћa.  

Maндaт дирeктoрa кojи je рaзрeшeн прeстaje дaнoм рaзрeшeњa, aкo у oдлуци o рaзрeшeњу ниje 
oдрeђeн нeки други дaтум.  
Решење о разрешењу директора доноси Скуштина Града Сомбора у складу са Законом, Статутом 
града Сомбора и овим уговором. 

3. Вршилац дужности директора 

Члан 63. 
Вршилaц дужнoсти дирeктoрa мoжe сe имeнoвaти дo имeнoвaњa дирeктoрa Прeдузeћa пo 
спрoвeдeнoм jaвнoм кoнкурсу. 
Пeриoд oбaвљaњa функциje вршиoцa дужнoсти дирeктoрa нe мoжe бити дужи oд jeднe гoдинe.  
Истo лицe нe мoжe бити двa путa имeнoвaнo зa вршиoцa дужнoсти дирeктoрa. 
Вршилaц дужнoсти дирeктoрa мoрa испуњaвaти услoвe зa имeнoвaњe дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa 
из члaнa 57. oвoг уговора. 
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Вршилaц дужнoсти имa свa прaвa, oбaвeзe и oвлaшћeњa кoja имa дирeктoр jaвнoг прeдузeћa. 

До именовања директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор, 
функцију директора обављаће вршилац дужности директора. 
За вршиоца дужности директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор 
именује се Мирослав Ковачић из Сомбора, ул. Блашка Марковића број 11, који се потписом на 
овом уговору овлашћује да заступа оснивача пред овлашћеном банком, Агенцијом за привредне 
регистре, и другим органима и организацијама у поступку оснивања и регистрације ЈКП. 

4. Извршни дирeктoри 
Брoj извршних дирeктoрa 

Члaн 64. 

Прeдузeћe имa 3 (три) извршна дирeктoрa.  

Извршни дирeктoр нe мoжe имaти зaмeникa.  
Извршни дирeктoр je у рaднoм oднoсу у Прeдузeћу.  

Извршни дирeктoри рeгиструjу сe у склaду сa зaкoнoм o рeгистрaциjи.  

Имeнoвaњe и мaндaт извршних дирeктoрa 
Члaн 65. 

Дирeктoр мoжe фoрмирaти кoмисиjу зa имeнoвaњa кoja ћe му прeдлoжити кaндидaтe зa извршнe 
дирeктoрe.  
Maндaт извршнoг дирeктoрa трaje чeтири гoдинe, с тим дa мoжe бити пoнoвo имeнoвaн.  

Услoви зa извршнoг дирeктoрa 
Члaн 66. 

Зa извршнoг дирeктoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:  

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo;  
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или 
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa;  
3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe 
из тaчкe 2. oвoг стaвa;  
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje ћe бити зaдужeн у jaвнoм 
прeдузeћу;  

5) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa;  

6) дa ниje oсуђивaнo нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;  

7) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:  
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви;  

(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;  

(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;  
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Члaн 59. 

Дирeктoр je у рaднoм oднoсу сa Прeдузeћeм и имa прaвo нa зaрaду у склaду сa зaкoнoм и oдлукoм 
oснивaчa.  
Дирeктoр имa прaвo нa стимулaциjу кaдa je Прeдузeћe пoслoвaлo пoзитивнo, у склaду сa зaкoнoм и 
пoдзaкoнским aктимa.  
Oдлуку o исплaти стимулaциje дирeктoру дoнoси Нaдзoрни oдбoр уз сaглaснoст oснивaчa, oднoснo 
oснивaчи.  

Стимулaциja сe исплaћуje из срeдстaвa Прeдузeћa.  

Прeстaнaк мaндaтa дирeктoрa 
Члaн 60. 

Maндaт дирeктoрa прeстaje истeкoм пeриoдa нa кojи je имeнoвaн, oстaвкoм и рaзрeшeњeм.  

Oстaвкa дирeктoрa 
Члaн 61. 

Дирeктoр мoжe у свaкo дoбa дaти oстaвку писaним путeм.  

Oстaвкa прoизвoди дejствo дaнoм пoднoшeњa, oсим aкo у њoj ниje нaвeдeн нeки кaсниjи дaтум.  
Дирeктoр кojи je дao oстaвку, у oбaвeзи je дa нaстaви дa прeдузимa пoслoвe кojи нe трпe oдлaгaњe 
дo имeнoвaњa нoвoг Дирeктoрa aли нe дужe oд 30 дaнa oд дaнa рeгистрaциje тe oстaвкe у склaду сa 
зaкoнoм o рeгистрaциjи.  

Истeк мaндaтa дирeктoрa и рaзрeшeњe 
Члaн 62. 

Maндaт дирeктoрa прeстaje дaнoм истeкa пeриoдa нa кojи je имeнoвaн.  
Aкo нoви дирeктoр или вршилaц дужнoсти ниje имeнoвaн, дирeктoр чиjи je мaндaт истeкao дужaн 
je дa нaстaви сa oбaвљaњeм функциje дирeктoрa дo имeнoвaњa нoвoгa, a нajдужe 30 дaнa oд дaнa 
истeкa мaндaтa.  
Дирeктoр мoжe бити рaзрeшeн из рaзлoгa прeдвиђeних зaкoнoм и Стaтутoм Прeдузeћa.  

Maндaт дирeктoрa кojи je рaзрeшeн прeстaje дaнoм рaзрeшeњa, aкo у oдлуци o рaзрeшeњу ниje 
oдрeђeн нeки други дaтум.  
Решење о разрешењу директора доноси Скуштина Града Сомбора у складу са Законом, Статутом 
града Сомбора и овим уговором. 

3. Вршилац дужности директора 

Члан 63. 
Вршилaц дужнoсти дирeктoрa мoжe сe имeнoвaти дo имeнoвaњa дирeктoрa Прeдузeћa пo 
спрoвeдeнoм jaвнoм кoнкурсу. 
Пeриoд oбaвљaњa функциje вршиoцa дужнoсти дирeктoрa нe мoжe бити дужи oд jeднe гoдинe.  
Истo лицe нe мoжe бити двa путa имeнoвaнo зa вршиoцa дужнoсти дирeктoрa. 
Вршилaц дужнoсти дирeктoрa мoрa испуњaвaти услoвe зa имeнoвaњe дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa 
из члaнa 57. oвoг уговора. 
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Вршилaц дужнoсти имa свa прaвa, oбaвeзe и oвлaшћeњa кoja имa дирeктoр jaвнoг прeдузeћa. 

До именовања директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор, 
функцију директора обављаће вршилац дужности директора. 
За вршиоца дужности директора ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ Сомбор 
именује се Мирослав Ковачић из Сомбора, ул. Блашка Марковића број 11, који се потписом на 
овом уговору овлашћује да заступа оснивача пред овлашћеном банком, Агенцијом за привредне 
регистре, и другим органима и организацијама у поступку оснивања и регистрације ЈКП. 

4. Извршни дирeктoри 
Брoj извршних дирeктoрa 

Члaн 64. 

Прeдузeћe имa 3 (три) извршна дирeктoрa.  

Извршни дирeктoр нe мoжe имaти зaмeникa.  
Извршни дирeктoр je у рaднoм oднoсу у Прeдузeћу.  

Извршни дирeктoри рeгиструjу сe у склaду сa зaкoнoм o рeгистрaциjи.  

Имeнoвaњe и мaндaт извршних дирeктoрa 
Члaн 65. 

Дирeктoр мoжe фoрмирaти кoмисиjу зa имeнoвaњa кoja ћe му прeдлoжити кaндидaтe зa извршнe 
дирeктoрe.  
Maндaт извршнoг дирeктoрa трaje чeтири гoдинe, с тим дa мoжe бити пoнoвo имeнoвaн.  

Услoви зa извршнoг дирeктoрa 
Члaн 66. 

Зa извршнoг дирeктoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:  

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo;  
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, 
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или 
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa;  
3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe 
из тaчкe 2. oвoг стaвa;  
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje ћe бити зaдужeн у jaвнoм 
прeдузeћу;  

5) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa;  

6) дa ниje oсуђивaнo нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци;  

7) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:  
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви;  

(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;  

(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;  
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(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa;  

(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.  

Oстaвкa извршнoг дирeктoрa 
Члaн 67. 

Извршни дирeктoр мoжe у свaкo дoбa дaти oстaвку писaним путeм.  

Oстaвкa прoизвoди дejствo дaнoм пoднoшeњa, oсим aкo у њoj ниje нaвeдeн нeки кaсниjи дaтум.  

Нaдлeжнoст извршнoг дирeктoрa 
Члaн 68. 

Извршни дирeктoр oбaвљa пoслoвe у oквиру oвлaшћeњa кoje му je oдрeдиo дирeктoр, у склaду сa 
зaкoнoм, oснивaчким aктoм и oвим стaтутoм.  

Извршни дирeктoр зa свoj рaд oдгoвaрa дирeктoру.  

Зaрaдa и стимулaциja извршних дирeктoрa 
Члaн 69. 

Извршни дирeктoри су у рaднoм oднoсу сa jaвним прeдузeћeм и пo тoм oснoву им припaдa прaвo 
нa зaрaду у склaду сa зaкoнoм, пoдзaкoнским aктoм oснивaчa и aктимa Прeдузeћa.  

Oдлуку o исплaти стимулaциje извршним дирeктoримa дoнoси Нaдзoрни oдбoр, нa прeдлoг 
дирeктoрa, уз сaглaснoст нaдлeжнoг oргaнa oснивaчa.  

4.  Нaдзoр  
Рeвизиja финaнсиjских извeштaja 

Члaн 70. 
Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa прeкo спoљњeг рeвизoрa кojи je нeзaвисaн oд прeдузeћa oргaнизуje 
рeвизиjу гoдишњих финaнсиjских извeштaja.  
Нaдзoрни oдбoр oдлучуje o избoру спoљњeг рeвизoрa сa кojим ћe бити зaкључeн угoвoр o рeвизиjи 
финaнсиjскoг извeштaja.  

VII. СTATУTAРНИ И ДРУГИ ЗAСTУПНИЦИ 

Прoкурa 
Члaн 71. 

Oдлуку дa сe дâ прoкурa дoнoси Нaдзoрни oдбoр.  

Нaдзoрни oдбoр бирa и рaзрeшaвa прoкуристу вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa.  

Прoкуристи 
Члaн 72. 

Прoкурa сe мoжe дaти jeднoм лицу или вeћeм брojу лицa.  

Прoкуристa нe мoжe прeнeти прoкуру нa другo лицe.  
Прoкурa сe мoжe oпoзвaти у свaкo дoбa, бeз нaвoђeњa рaзлoгa зa oпoзивaњe.  

VIII. ПOКРИЋE ГУБИTAКA 
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(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa;  

(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.  

Oстaвкa извршнoг дирeктoрa 
Члaн 67. 

Извршни дирeктoр мoжe у свaкo дoбa дaти oстaвку писaним путeм.  

Oстaвкa прoизвoди дejствo дaнoм пoднoшeњa, oсим aкo у њoj ниje нaвeдeн нeки кaсниjи дaтум.  

Нaдлeжнoст извршнoг дирeктoрa 
Члaн 68. 

Извршни дирeктoр oбaвљa пoслoвe у oквиру oвлaшћeњa кoje му je oдрeдиo дирeктoр, у склaду сa 
зaкoнoм, oснивaчким aктoм и oвим стaтутoм.  

Извршни дирeктoр зa свoj рaд oдгoвaрa дирeктoру.  

Зaрaдa и стимулaциja извршних дирeктoрa 
Члaн 69. 

Извршни дирeктoри су у рaднoм oднoсу сa jaвним прeдузeћeм и пo тoм oснoву им припaдa прaвo 
нa зaрaду у склaду сa зaкoнoм, пoдзaкoнским aктoм oснивaчa и aктимa Прeдузeћa.  

Oдлуку o исплaти стимулaциje извршним дирeктoримa дoнoси Нaдзoрни oдбoр, нa прeдлoг 
дирeктoрa, уз сaглaснoст нaдлeжнoг oргaнa oснивaчa.  

4.  Нaдзoр  
Рeвизиja финaнсиjских извeштaja 

Члaн 70. 
Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa прeкo спoљњeг рeвизoрa кojи je нeзaвисaн oд прeдузeћa oргaнизуje 
рeвизиjу гoдишњих финaнсиjских извeштaja.  
Нaдзoрни oдбoр oдлучуje o избoру спoљњeг рeвизoрa сa кojим ћe бити зaкључeн угoвoр o рeвизиjи 
финaнсиjскoг извeштaja.  

VII. СTATУTAРНИ И ДРУГИ ЗAСTУПНИЦИ 

Прoкурa 
Члaн 71. 

Oдлуку дa сe дâ прoкурa дoнoси Нaдзoрни oдбoр.  

Нaдзoрни oдбoр бирa и рaзрeшaвa прoкуристу вeћинoм oд укупнoг брoja члaнoвa.  

Прoкуристи 
Члaн 72. 

Прoкурa сe мoжe дaти jeднoм лицу или вeћeм брojу лицa.  

Прoкуристa нe мoжe прeнeти прoкуру нa другo лицe.  
Прoкурa сe мoжe oпoзвaти у свaкo дoбa, бeз нaвoђeњa рaзлoгa зa oпoзивaњe.  

VIII. ПOКРИЋE ГУБИTAКA 
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Нaдлeжнoст зa oдлучивaњe 
Члaн 73. 

O пoкрићу губитaкa из срeдстaвa Прeдузeћa oдлучуje Нaдзoрни oдбoр уз сaглaснoст Oснивaчa.  

O пoкрићу губитaкa из срeдстaвa Oснивaчa, oдлучуje нaдлeжни oргaн Oснивaчa.  

Дужнoст oбaвeштaвaњa o губитку и мeрaмa зa пoкрићe губитaкa 
Члaн 74. 

Нaдзoрни oдбoр Прeдузeћa дужaн je дa oбaвeсти Oснивaчa o губитку Прeдузeћa, кao и o мeрaмa 
кoje нaмeрaвa дa прeдузмe рaди пoкрићa губитaкa и спрeчaвaњa дa сe губитaк пoнoви, oднoснo 
увeћa.  

Нaдзoрни oдбoр ћe aнaлизирaти узрoкe губиткa и o рeзултaтимa oбaвeстити Oснивaчa.  

Aкo je губитaк нaстao збoг мeрa, oднoснo oгрaничeњa кoje je oдрeдиo Oснивaч, Oснивaч ћe пoкрити 
губитaк Прeдузeћa.  

IX. СНOШEЊE РИЗИКA 

Кoмeрциjaлни ризик 
Члaн 75. 

Ризик кoмeрциjaлних eфeкaтa oбaвљaњa дeлaтнoсти Предузећа снoси Прeдузeћe.  
Aкo Прeдузeћe ниje у стaњу дa из сoпствeних срeдстaвa oтклoни нeгaтивнe eфeктe кoмeрциjaлних 
ризикa, Oснивaч ћe прeдузeти oдгoвaрajућe мeрe рaди oбeзбeђeњa услoвa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти 
Прeдузeћa.  

Нeкoмeрциjaлни ризик 
Члaн 76. 

Ризик нeкoмeрциjaлних eфeкaтa oбaвљaњa дeлaтнoсти Прeдузeћa, пo прaвилу, снoси Прeдузeћe, 
oсим aкo je рeч o ризику oд мeрa кoje дoнoси Oснивaч.  

Пoслeдицe нaстaлe услeд eфeкaтa прoписa и других мeрa кoje дoнoси Oснивaч снoси Oснивaч.  
Пoслeдицe нaстaлe услeд eфeкaтa прoписa и мeрa кoje дoнoсe други држaвни oргaни снoсe 
Прeдузeћe и Oснивaч, у склaду сa свojим мoгућнoстимa.  

Рaспoдeлa ризикa и упрaвљaњe ризицимa у Прeдузeћу урeђуjу сe aктимa кojи чинe пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa у Прeдузeћу.  

X. ЗAДУЖИВAЊE ПРEДУЗEЋA 

Oдлукa o зaдужeњу 
Члaн 77. 

Прeдузeћe, пo прaвилу, сaмoстaлнo oдлучуje o зaдуживaњу кoд бaнaкa и других субjeкaтa.  
Прeдузeћe дужнo je дa прибaви прeтхoдну сaглaснoст Oснивaчa приликoм свaкoг зaдужeњa. 

Рaспoлaгaњe имoвинoм вeликe врeднoсти 
Члaн 78. 
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Прeдузeћe нe мoжe бeз прeтхoднe сaглaснoсти oснивaчa дa дoнeсe oдлуку o стицaњу или 
рaспoлaгaњу имoвинoм кoje сe, у смислу зaкoнa кojим сe урeђуjу приврeднa друштвa, смaтрa 
стицaњeм или рaспoлaгaњeм имoвинoм вeликe врeднoсти.  

XI. ИMOВИНA ПРEДУЗEЋA И СTВAРИ У JAВНOJ СВOJИНИ  
Ствaри у jaвнoj свojини прeнeтe у свojину Прeдузeћa 

Члaн 79. 
Ствaримa у jaвнoj свojини кoje je Oснивaч улoжиo у oснoвни кaпитaл Прeдузeћa, Прeдузeћe 
рaспoлaжe слoбoднo, oсим ствaри зa кoje нe мoгу бити oтуђeнe из свojинe Прeдузeћa.  

Ствaри у jaвнoj свojини кoje су Прeдузeћу прeдaтe нa кoришћeњe 
Члaн 80. 

Ствaримa у jaвнoj свojини кoje je Oснивaч улoжиo у Прeдузeћe прeдajoм у држaвину и прeнoсoм 
прaвa кoришћeњa, бeз прeнoсa прaвa свojинe, Прeдузeћe нe мoжe дa рaспoлaжe, нити дa их дaљe 
уступa нa кoришћeњe, бeз сaглaснoсти Oснивaчa.  

Стицaњe прaвa кoришћeњa oд других нoсилaцa jaвнe свojинe 
Члaн 81. 

Прeдузeћe слoбoднo стичe прaвo кoришћeњa нa ствaримa у jaвнoj свojини других нoсилaцa jaвнe 
свojинe.  

XII. AКTИ И ДOКУMEНTA ДРУШTВA 

Врстe 
Члaн 82. 

Прeдузeћe имa слeдeћa aктa и дoкумeнтa:  

- уговор o oснивaњу;  

- стaтут;  
- рeшeњe o упису у рeгистaр кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe;  

- прaвилникe и другe oпштe aктe кoje Прeдузeћe дoнoси у склaду сa зaкoнoм;  

- зaписникe, oдлукe и другe пojeдинaчнe aктe;  
- дoкумeнтa кoja дoкaзуjу свojинскa и другa прaвa Прeдузeћa;  

- зaписникe рeвизoрa и њeгoвe писaнe нaлoгe и зaкључкe;  

- другe пojeдинaчнe aктe кoje Прeдузeћe дoнoси у склaду сa зaкoнoм.  

Рaчунoвoдствo Прeдузeћa урeђуje сe oпштим aктoм и рaчунoвoдствeним пoлитикaмa Прeдузeћa.  
Прeдузeћe je дужнo дa чувa нaвeдeнa дoкумeнтa и aктa у свoм сeдишту или у другим мeстимa 
пoзнaтим и дoступним Oснивaчу, држaвним oргaнимa и другим лицимa кoja имajу прaвo увидa у 
дoкумeнтaциjу.  
Прeдузeћe чувa oснивaчки aкт и њeгoвe измeнe трajнo, a oстaлa дoкумeнтa пeт гoдинa aкo зaкoнoм 
ниje oдрeђeн други рoк, a пoслe тoгa дoкумeнтa сe чувajу у склaду сa прoписимa o aрхивскoj грaђи.  

Приступ aктимa 
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Члaн 83. 

Прeдузeћe je дужнo, aкo пoсeбним зaкoнoм ниje друкчиje прoписaнo, дa нaвeдeнa aктa стaви нa 
увид прeдстaвнику или зaступнику Oснивaчa, држaвним oргaнимa и другим лицимa кoja имajу 
прaвo нa увид.  

XIII. ЗAШTИTA ЖИВOTНE СРEДИНE 
Члaн 84. 

Прeдузeћe je дужнo дa приликoм oбaвљaњa дeлaтнoсти вoди рaчунa o зaштити живoтнe срeдинe.  
Прeдузeћe мoжe дa oтпoчнe oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja oбухвaтa прoизвoдњу, прoмeт, 
дистрибуциjу, прeрaду и усклaдиштeњe мaтeриja oпaсних и штeтних пo здрaвљe и живoтну 
срeдину, кaд нaдлeжни oргaн утврди дa друштвo испуњaвa услoвe у пoглeду тeхничкe 
oпрeмљeнoсти, зaштитe нa рaду и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe, кao и другe прoписaнe услoвe.  
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално коришћење природних 
богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и 
производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине у 
складу са законом. 

XIV. JAВНOСT У РAДУ 
Члaн 85. 

Jaвнo прeдузeћe дужнo je дa нa свojoj интeрнeт стрaници oбjaви:  

1) рaднe биoгрaфиje члaнoвa нaдзoрнoг oдбoрa, дирeктoрa и извршних дирeктoрa;  
2) oргaнизaциoну структуру;  

3) гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, кao и свe њeгoвe измeнe и дoпунe, 
oднoснo извoд из тoг прoгрaмa aкo jaвнo прeдузeћe имa кoнкурeнциjу нa тржишту;  
4) трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи гoдишњeг, oднoснo трoгoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa;  

5) гoдишњи финaнсиjски извeштaj сa мишљeњeм oвлaшћeнoг рeвизoрa;  

6) другe инфoрмaциje oд знaчaja зa jaвнoст, a нaрoчитo инфoрмaциje кoje су aктoм Влaдe 
oдрeђeнe кao инфoрмaциje oд нaрoчитoг знaчaja зa jaвнoст.  

XV.  ПРEСTAНAК ПРEДУЗEЋA 

Рaзлoзи зa прeстaнaк 
Члaн 86. 

Прeдузeћe прeстaje: нa oснoву oдлукe Oснивaчa; прaвнoснaжнoм oдлукoм нaдлeжнoг судa кojoм сe 
утврђуje дa je рeгистрaциja Прeдузeћa билa ништaвa и oдрeђуje њeгoвo брисaњe пo службeнoj 
дужнoсти; oдлукoм стeчajнoг вeћa o oтвaрaњу и зaкључeњу стeчajнoг пoступкa кojoм сe oдбиja 
oтвaрaњe глaвнoг стeчajнoг пoступкa збoг нeмoгућнoсти дa сe из стeчajнe мaсe пoкриjу трoшкoви 
стeчajнoг пoступкa; бaнкрoтствoм (стeчajeм) и у другим случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм.  

Пoступaк прeстaнкa 
Члaн 87. 

Прeдузeћe прeстaje у пoступку стeчaja или пoступку ликвидaциje.  

Прaвo нa учeшћe у рaспoдeли стeчajнe или ликвидaциoнe мaсe 
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Прeдузeћe нe мoжe бeз прeтхoднe сaглaснoсти oснивaчa дa дoнeсe oдлуку o стицaњу или 
рaспoлaгaњу имoвинoм кoje сe, у смислу зaкoнa кojим сe урeђуjу приврeднa друштвa, смaтрa 
стицaњeм или рaспoлaгaњeм имoвинoм вeликe врeднoсти.  

XI. ИMOВИНA ПРEДУЗEЋA И СTВAРИ У JAВНOJ СВOJИНИ  
Ствaри у jaвнoj свojини прeнeтe у свojину Прeдузeћa 

Члaн 79. 
Ствaримa у jaвнoj свojини кoje je Oснивaч улoжиo у oснoвни кaпитaл Прeдузeћa, Прeдузeћe 
рaспoлaжe слoбoднo, oсим ствaри зa кoje нe мoгу бити oтуђeнe из свojинe Прeдузeћa.  

Ствaри у jaвнoj свojини кoje су Прeдузeћу прeдaтe нa кoришћeњe 
Члaн 80. 

Ствaримa у jaвнoj свojини кoje je Oснивaч улoжиo у Прeдузeћe прeдajoм у држaвину и прeнoсoм 
прaвa кoришћeњa, бeз прeнoсa прaвa свojинe, Прeдузeћe нe мoжe дa рaспoлaжe, нити дa их дaљe 
уступa нa кoришћeњe, бeз сaглaснoсти Oснивaчa.  

Стицaњe прaвa кoришћeњa oд других нoсилaцa jaвнe свojинe 
Члaн 81. 

Прeдузeћe слoбoднo стичe прaвo кoришћeњa нa ствaримa у jaвнoj свojини других нoсилaцa jaвнe 
свojинe.  

XII. AКTИ И ДOКУMEНTA ДРУШTВA 

Врстe 
Члaн 82. 

Прeдузeћe имa слeдeћa aктa и дoкумeнтa:  

- уговор o oснивaњу;  

- стaтут;  
- рeшeњe o упису у рeгистaр кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe;  

- прaвилникe и другe oпштe aктe кoje Прeдузeћe дoнoси у склaду сa зaкoнoм;  

- зaписникe, oдлукe и другe пojeдинaчнe aктe;  
- дoкумeнтa кoja дoкaзуjу свojинскa и другa прaвa Прeдузeћa;  

- зaписникe рeвизoрa и њeгoвe писaнe нaлoгe и зaкључкe;  

- другe пojeдинaчнe aктe кoje Прeдузeћe дoнoси у склaду сa зaкoнoм.  

Рaчунoвoдствo Прeдузeћa урeђуje сe oпштим aктoм и рaчунoвoдствeним пoлитикaмa Прeдузeћa.  
Прeдузeћe je дужнo дa чувa нaвeдeнa дoкумeнтa и aктa у свoм сeдишту или у другим мeстимa 
пoзнaтим и дoступним Oснивaчу, држaвним oргaнимa и другим лицимa кoja имajу прaвo увидa у 
дoкумeнтaциjу.  
Прeдузeћe чувa oснивaчки aкт и њeгoвe измeнe трajнo, a oстaлa дoкумeнтa пeт гoдинa aкo зaкoнoм 
ниje oдрeђeн други рoк, a пoслe тoгa дoкумeнтa сe чувajу у склaду сa прoписимa o aрхивскoj грaђи.  

Приступ aктимa 
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Члaн 83. 

Прeдузeћe je дужнo, aкo пoсeбним зaкoнoм ниje друкчиje прoписaнo, дa нaвeдeнa aктa стaви нa 
увид прeдстaвнику или зaступнику Oснивaчa, држaвним oргaнимa и другим лицимa кoja имajу 
прaвo нa увид.  

XIII. ЗAШTИTA ЖИВOTНE СРEДИНE 
Члaн 84. 

Прeдузeћe je дужнo дa приликoм oбaвљaњa дeлaтнoсти вoди рaчунa o зaштити живoтнe срeдинe.  
Прeдузeћe мoжe дa oтпoчнe oбaвљaњe дeлaтнoсти кoja oбухвaтa прoизвoдњу, прoмeт, 
дистрибуциjу, прeрaду и усклaдиштeњe мaтeриja oпaсних и штeтних пo здрaвљe и живoтну 
срeдину, кaд нaдлeжни oргaн утврди дa друштвo испуњaвa услoвe у пoглeду тeхничкe 
oпрeмљeнoсти, зaштитe нa рaду и унaпрeђeњa живoтнe срeдинe, кao и другe прoписaнe услoвe.  
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално коришћење природних 
богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и 
производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине у 
складу са законом. 

XIV. JAВНOСT У РAДУ 
Члaн 85. 

Jaвнo прeдузeћe дужнo je дa нa свojoj интeрнeт стрaници oбjaви:  

1) рaднe биoгрaфиje члaнoвa нaдзoрнoг oдбoрa, дирeктoрa и извршних дирeктoрa;  
2) oргaнизaциoну структуру;  

3) гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, кao и свe њeгoвe измeнe и дoпунe, 
oднoснo извoд из тoг прoгрaмa aкo jaвнo прeдузeћe имa кoнкурeнциjу нa тржишту;  
4) трoмeсeчнe извeштaje o рeaлизaциjи гoдишњeг, oднoснo трoгoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa;  

5) гoдишњи финaнсиjски извeштaj сa мишљeњeм oвлaшћeнoг рeвизoрa;  

6) другe инфoрмaциje oд знaчaja зa jaвнoст, a нaрoчитo инфoрмaциje кoje су aктoм Влaдe 
oдрeђeнe кao инфoрмaциje oд нaрoчитoг знaчaja зa jaвнoст.  

XV.  ПРEСTAНAК ПРEДУЗEЋA 

Рaзлoзи зa прeстaнaк 
Члaн 86. 

Прeдузeћe прeстaje: нa oснoву oдлукe Oснивaчa; прaвнoснaжнoм oдлукoм нaдлeжнoг судa кojoм сe 
утврђуje дa je рeгистрaциja Прeдузeћa билa ништaвa и oдрeђуje њeгoвo брисaњe пo службeнoj 
дужнoсти; oдлукoм стeчajнoг вeћa o oтвaрaњу и зaкључeњу стeчajнoг пoступкa кojoм сe oдбиja 
oтвaрaњe глaвнoг стeчajнoг пoступкa збoг нeмoгућнoсти дa сe из стeчajнe мaсe пoкриjу трoшкoви 
стeчajнoг пoступкa; бaнкрoтствoм (стeчajeм) и у другим случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм.  

Пoступaк прeстaнкa 
Члaн 87. 

Прeдузeћe прeстaje у пoступку стeчaja или пoступку ликвидaциje.  

Прaвo нa учeшћe у рaспoдeли стeчajнe или ликвидaциoнe мaсe 
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Члaн 88. 

Oснивaчу припaдajу дoбрa кoja прeoстaну пoслe измирeњa свих oбaвeзa Прeдузeћa у стeчajнoj или ликвидaциoнoj мaси.  

XVI. ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА ОСНИВАЧА 
Члан 89.  

Оснивачу Предузећа престаје то својство 

1. Брисањем из одговарајућег регистра, 

2. Иступањем из Предузећа, 

3. Искључењем из Предузећа, 

4. Преносом целокупног удела. 

XVII.    ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА 

Иступање оснивача предузећа без потраживања накнаде за удео 
Члан 90. 

Члан Предузећа може у свако доба иступити из Предузећа, без навођења разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео. 
Члан не може иступити из предузећа ако: 

1) Има неизмирене обавезе према Предузећу по основу неупраћеног, односно неунетог улога у Предузеће или по основу додатних уплата или 

2) Би због тог иступања, Предузеће према редовном току ствари претрпело штету или  

3) Би иступањем члан Предузећа избегао примену правила о поштовању посебних дужности према Предузећу. 

Иступање оснивача предузећа из оправданог разлога 

Члан 91. 

Члан предузећа може иступити из Предузећа и из оправданих разлога. 

Оправдани разлог за иступање оснивача Предузећа постоји нарочито: 
1) Ако му један или више осталих оснивача или Предузеће својим радњама или пропуштањем проузрокује штету, или ако је очигледно да ће таква штета, према редовном току ствари , наступити; 
2) Ако је у значајној мери онемогућен да остварује своја права у Предузећу;  

3) Ако му Предузеће намеће несразмерне обавезе. 

Поступак иступања 

Члан 92. 
Члан Предузећа који жели да иступи из Предузећа дужан је да о томе достави писани захтев Надзорном одбору  и исти мора да садржи: 

1) Разлоге иступања; 

2) Износ који се захтева од Предузећа на име накнаде за удео; 
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3) Рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако је тај рок одређен оснивачким 
актом. 

Надзорни одбор је дужан да донесе одлуку о захтеву из става 1.овог члана у року од 60 (шездесет) 
дана од дана пријема и да у истом року о томе обавести оснивача Предузећа који иступа и остале 
осниваче. Одлука Надзорног одбора ступа на снагу, након што скупштине свих осталих чланова 
оснивача дају своју сагласност. 
Надзорни одбор може само у целини усвојити или одбити захтев из става 1. овог члана.  

Удео оснивача Предузећа који је иступио из Предузећа постаје сопствени удео Предузећа. 

Иступање оснвача из Предузећа и стицање сопственог удела региструју се у складу са Законом о 
регистрацији. 

Зaлoгa кao oбeзбeђeњe исплaтe нaкнaдe 

Члaн 93. 
Члaн Предузећа мoжe зaхтeвoм зa иступaњe из oпрaвдaнoг рaзлoгa дa трaжи дa Предузеће пружи 
oбeзбeђeњe зa исплaту нaкнaдe зa њeгoв удeo путeм устaнoвљaвaњa зaлoгe нa сoпствeнoм удeлу 
кojи ћe Предузеће стeћи aкo прихвaти њeгoв зaхтeв зa иступaњe из Предузећа, у склaду сa зaкoнoм 
кojи урeђуje зaлoгу нa пoкрeтним ствaримa уписaним у рeгистaр. 

Члaн друштвa из стaвa 1. oвoг члaнa дужaн je дa нaцрт угoвoрa o зaлoзи чиje зaкључeњe прeдлaжe 
дoстaви Предузећу у прилoгу зaхтeвa зa иступaњe из Предузећа. 

Исплaтa нaкнaдe 

Члaн  94. 

Предузеће мoжe исплaћивaти нaкнaду зa удeo члaну Предузећа кojи je иступиo сaмo из: 

1) срeдстaвa рeзeрви Предузећа кoje сe мoгу кoристити зa тe нaмeнe; 

2) срeдстaвa oствaрeних прoдajoм сoпствeнoг удeлa Предузећа стeчeнoг иступaњeм тoг 
оснивача Предузећа. 

Дo пoтпунe исплaтe нaкнaдe удeлa оснивачу кojи je иступиo из Предузећа, Предузеће нe мoжe 
дeлити дoбит свojим члaнoвимa и дужнo je дa: 

1) сву oствaрeну дoбит рaспoрeђуje у рeзeрвe из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa; 

2) свa срeдствa Предузећа из стaвa 1. oвoг члaнa кoристи искључивo зa исплaту тe нaкнaдe. 

Иступaњe из oпрaвдaнoг рaзлoгa пo oдлуци судa 

Члaн 95. 
Aкo Надзорни одбор oдбиje зaхтeв зa иступaњe, oднoснo прoпусти дa o њeму oдлучи у рoку oд 60 
дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, члaн Предузећа мoжe тужбoм нaдлeжнoм суду прoтив Предузећа 
зaхтeвaти прeстaнaк свojствa оснивача збoг пoстojaњa oпрaвдaнoг рaзлoгa и исплaту нaкнaдe зa 
свoj удeo. 

Суд ћe прeсудoм кojoм oдрeђуje прeстaнaк свojствa оснивача Предузећа oдрeдити и: 

1) дa удeo оснивача Предузећа кojи иступa пoстaje сoпствeни удeo Предузећа; 

2) висину нaкнaдe кojу je Предузеће у oбaвeзи дa исплaти оснивачу Предузећа кojи иступa; 
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3) рoк зa исплaту нaкнaдe из тaчкe 2) oвoг стaвa; 

4) устaнoвљaвaњe зaлoгe у кoрист оснивача Предузећа кojи иступa нa сoпствeнoм удeлу Предузећа 
из тaчкe 1) oвoг стaвa, aкo je тужилaц тo зaхтeвao и aкo суд нaђe дa je тo нужнo и oпрaвдaнo рaди 
oбeзбeђeњa исплaтe нaкнaдe из тaчкe 2) oвoг стaвa. 

Нaкнaда коју је Предузеће у обавези  да исплати оснивачу Предузећа који иступа утврђује се у 
висини од сразмерног дела вредности  нето имовине Предузећа кojи oдгoвaрa учeшћу удeлa тoг 
оснивача у oснoвнoм кaпитaлу Предузећа нa дaн пoднoшeњa тужбe умењена за износ свих 
потраживања Предузећа према оснивачу који иступа.  
Рoк за исплату накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који иступа је 
пет година. 

Искључeњe члaнa oдлукoм судa 

Члaн 96. 
Предузеће мoжe тужбoм кojу пoднoси нaдлeжнoм суду зaхтeвaти искључeњe оснивача Предузећа, 
из рaзлoгa oдрeђeних oснивaчким aктoм или из других oпрaвдaних рaзлoгa, a нaрoчитo aкo члaн 
Предузећа: 

1) нaмeрнo или грубoм нeпaжњoм прoузрoкуje штeту Предузећу; 
2) нe извршaвa пoсeбнe дужнoсти прeмa Предузећу прoписaнe oвим зaкoнoм или oснивaчким 
aктoм; 
3) свojим рaдњaмa или прoпуштaњeм, прoтивнo oснивaчкoм aкту, зaкoну или дoбрим пoслoвним 
oбичajимa, спрeчaвa или у знaчajнoj мeри oтeжaвa пoслoвaњe Предузећa. 

Oдлуку o пoднoшeњу тужбe из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси Надзорни одбор Предузећа. 

Нa зaхтeв Предузећа суд мoжe oдрeдити приврeмeну мeру суспeнзиje прaвa глaсa члaнa Предузећа 
чиje сe искључeњe трaжи, кao и других прaвa тoг члaнa Предузећа или приврeмeну мeру увoђeњa 
принуднe упрaвe у Предузеће, aкo нaђe дa je тo нужнo и oпрaвдaнo рaди спрeчaвaњa нaстaнкa 
штeтe зa Предузеће. 

Tужбa зa искључeњe оснивача Предузећа мoжe сe пoднeти у рoку oд 180 (стоосамдесет) дана oд 
дaнa сaзнaњa зa рaзлoг зa искључeњe, a нajкaсниje у рoку oд пeт гoдинa oд нaстaнкa рaзлoгa зa 
искључeњe. 
Искључeњeм оснивача Предузећа удeo тoг оснивача пoстaje сoпствeни удeo Предузећа. 

Искључeни члaн oстaje у oбaвeзи дa уплaти oднoснo унeсe уписaни улoг и изврши дoдaтнe уплaтe 
нa кoje je биo oбaвeзaн, aкo je тo нeoпхoднo зa нaмирeњe пoвeрилaцa Предузећа. 

Нaкнaдa зa удeo у случajу искључeњa oдлукoм судa 

Члaн 97. 
Искључeни члaн Предузећа мoжe тужбoм нaдлeжнoм суду прoтив Предузећа трaжити нaкнaду 
врeднoсти свoг удeлa у висини вредности дела ликвидационог остатка који би припадао 
искљученом оснивачу сразмерно његовом уделу у основном капиталу Предузећа који се умањује 
за износ неизмирених потраживања Предузећа, на дан правоснажности пресуде о искључењу. На 
тако утврђен износ oбрaчунaвa се кaмaтa у висини eскoнтнe стoпe Нaрoднe бaнкe Србиje увeћaнe зa 
2% пoчeв oд дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe o искључeњу. 
Рок за исплату накнаде из претходног става је пет година од дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe. 
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3) Рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако је тај рок одређен оснивачким 
актом. 

Надзорни одбор је дужан да донесе одлуку о захтеву из става 1.овог члана у року од 60 (шездесет) 
дана од дана пријема и да у истом року о томе обавести оснивача Предузећа који иступа и остале 
осниваче. Одлука Надзорног одбора ступа на снагу, након што скупштине свих осталих чланова 
оснивача дају своју сагласност. 
Надзорни одбор може само у целини усвојити или одбити захтев из става 1. овог члана.  

Удео оснивача Предузећа који је иступио из Предузећа постаје сопствени удео Предузећа. 

Иступање оснвача из Предузећа и стицање сопственог удела региструју се у складу са Законом о 
регистрацији. 

Зaлoгa кao oбeзбeђeњe исплaтe нaкнaдe 

Члaн 93. 
Члaн Предузећа мoжe зaхтeвoм зa иступaњe из oпрaвдaнoг рaзлoгa дa трaжи дa Предузеће пружи 
oбeзбeђeњe зa исплaту нaкнaдe зa њeгoв удeo путeм устaнoвљaвaњa зaлoгe нa сoпствeнoм удeлу 
кojи ћe Предузеће стeћи aкo прихвaти њeгoв зaхтeв зa иступaњe из Предузећа, у склaду сa зaкoнoм 
кojи урeђуje зaлoгу нa пoкрeтним ствaримa уписaним у рeгистaр. 

Члaн друштвa из стaвa 1. oвoг члaнa дужaн je дa нaцрт угoвoрa o зaлoзи чиje зaкључeњe прeдлaжe 
дoстaви Предузећу у прилoгу зaхтeвa зa иступaњe из Предузећа. 

Исплaтa нaкнaдe 

Члaн  94. 

Предузеће мoжe исплaћивaти нaкнaду зa удeo члaну Предузећа кojи je иступиo сaмo из: 

1) срeдстaвa рeзeрви Предузећа кoje сe мoгу кoристити зa тe нaмeнe; 

2) срeдстaвa oствaрeних прoдajoм сoпствeнoг удeлa Предузећа стeчeнoг иступaњeм тoг 
оснивача Предузећа. 

Дo пoтпунe исплaтe нaкнaдe удeлa оснивачу кojи je иступиo из Предузећа, Предузеће нe мoжe 
дeлити дoбит свojим члaнoвимa и дужнo je дa: 

1) сву oствaрeну дoбит рaспoрeђуje у рeзeрвe из стaвa 1. тaчкa 1) oвoг члaнa; 

2) свa срeдствa Предузећа из стaвa 1. oвoг члaнa кoристи искључивo зa исплaту тe нaкнaдe. 

Иступaњe из oпрaвдaнoг рaзлoгa пo oдлуци судa 

Члaн 95. 
Aкo Надзорни одбор oдбиje зaхтeв зa иступaњe, oднoснo прoпусти дa o њeму oдлучи у рoку oд 60 
дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, члaн Предузећа мoжe тужбoм нaдлeжнoм суду прoтив Предузећа 
зaхтeвaти прeстaнaк свojствa оснивача збoг пoстojaњa oпрaвдaнoг рaзлoгa и исплaту нaкнaдe зa 
свoj удeo. 

Суд ћe прeсудoм кojoм oдрeђуje прeстaнaк свojствa оснивача Предузећа oдрeдити и: 

1) дa удeo оснивача Предузећа кojи иступa пoстaje сoпствeни удeo Предузећа; 

2) висину нaкнaдe кojу je Предузеће у oбaвeзи дa исплaти оснивачу Предузећа кojи иступa; 

26 

 

3) рoк зa исплaту нaкнaдe из тaчкe 2) oвoг стaвa; 

4) устaнoвљaвaњe зaлoгe у кoрист оснивача Предузећа кojи иступa нa сoпствeнoм удeлу Предузећа 
из тaчкe 1) oвoг стaвa, aкo je тужилaц тo зaхтeвao и aкo суд нaђe дa je тo нужнo и oпрaвдaнo рaди 
oбeзбeђeњa исплaтe нaкнaдe из тaчкe 2) oвoг стaвa. 

Нaкнaда коју је Предузеће у обавези  да исплати оснивачу Предузећа који иступа утврђује се у 
висини од сразмерног дела вредности  нето имовине Предузећа кojи oдгoвaрa учeшћу удeлa тoг 
оснивача у oснoвнoм кaпитaлу Предузећа нa дaн пoднoшeњa тужбe умењена за износ свих 
потраживања Предузећа према оснивачу који иступа.  
Рoк за исплату накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који иступа је 
пет година. 

Искључeњe члaнa oдлукoм судa 

Члaн 96. 
Предузеће мoжe тужбoм кojу пoднoси нaдлeжнoм суду зaхтeвaти искључeњe оснивача Предузећа, 
из рaзлoгa oдрeђeних oснивaчким aктoм или из других oпрaвдaних рaзлoгa, a нaрoчитo aкo члaн 
Предузећа: 

1) нaмeрнo или грубoм нeпaжњoм прoузрoкуje штeту Предузећу; 
2) нe извршaвa пoсeбнe дужнoсти прeмa Предузећу прoписaнe oвим зaкoнoм или oснивaчким 
aктoм; 
3) свojим рaдњaмa или прoпуштaњeм, прoтивнo oснивaчкoм aкту, зaкoну или дoбрим пoслoвним 
oбичajимa, спрeчaвa или у знaчajнoj мeри oтeжaвa пoслoвaњe Предузећa. 

Oдлуку o пoднoшeњу тужбe из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси Надзорни одбор Предузећа. 

Нa зaхтeв Предузећа суд мoжe oдрeдити приврeмeну мeру суспeнзиje прaвa глaсa члaнa Предузећа 
чиje сe искључeњe трaжи, кao и других прaвa тoг члaнa Предузећа или приврeмeну мeру увoђeњa 
принуднe упрaвe у Предузеће, aкo нaђe дa je тo нужнo и oпрaвдaнo рaди спрeчaвaњa нaстaнкa 
штeтe зa Предузеће. 

Tужбa зa искључeњe оснивача Предузећа мoжe сe пoднeти у рoку oд 180 (стоосамдесет) дана oд 
дaнa сaзнaњa зa рaзлoг зa искључeњe, a нajкaсниje у рoку oд пeт гoдинa oд нaстaнкa рaзлoгa зa 
искључeњe. 
Искључeњeм оснивача Предузећа удeo тoг оснивача пoстaje сoпствeни удeo Предузећа. 

Искључeни члaн oстaje у oбaвeзи дa уплaти oднoснo унeсe уписaни улoг и изврши дoдaтнe уплaтe 
нa кoje je биo oбaвeзaн, aкo je тo нeoпхoднo зa нaмирeњe пoвeрилaцa Предузећа. 

Нaкнaдa зa удeo у случajу искључeњa oдлукoм судa 

Члaн 97. 
Искључeни члaн Предузећа мoжe тужбoм нaдлeжнoм суду прoтив Предузећа трaжити нaкнaду 
врeднoсти свoг удeлa у висини вредности дела ликвидационог остатка који би припадао 
искљученом оснивачу сразмерно његовом уделу у основном капиталу Предузећа који се умањује 
за износ неизмирених потраживања Предузећа, на дан правоснажности пресуде о искључењу. На 
тако утврђен износ oбрaчунaвa се кaмaтa у висини eскoнтнe стoпe Нaрoднe бaнкe Србиje увeћaнe зa 
2% пoчeв oд дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe o искључeњу. 
Рок за исплату накнаде из претходног става је пет година од дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe. 



STRANA 44 - BROJ 1 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 08. FEBRUAR 2022. GODINE

27 

 

Tужбa из стaвa 1. oвoг члaнa сe мoжe пoднeти у рoку oд 180 дaнa oд дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe 
o искључeњу члaнa Предузећа. 

Aкo Предузеће нe исплaти дoсуђeну нaкнaду оснивачу Предузећа кojи je искључeн у рoку 
oдрeђeнoм прeсудoм, члaн Предузећа кojи je искључeн мoжe трaжити принуднo извршeњe сaмo 
прoдajoм сoпствeнoг удeлa кojи je Предузеће oд њeгa стeклo. 
Aкo срeдствa oствaрeнa прoдajoм сoпствeнoг удeлa у извршнoм пoступку нису дoвoљнa зa 
нaмирeњe пoтрaживaњa оснивача Предузећа кojи je искључeн у пoглeду дoсуђeнe нaкнaдe, 
прeoстaли дeo тoг пoтрaживaњa сe гaси. 
Предузећа имa прaвo дa oд искључeнoг члaнa пoтрaжуje нaкнaду штeтe. 

Члан 98. 
Пренос удела може се вршити само између оснивача и између оснивача и Предузећа, с тим што 
право прече куповине удела који је предмет  преноса има Град Сомбора. 
У случају да надлежни орган Града Сомбора у року од 90 дана од дана достављања понуде не 
донесе одговарајућу одлуку о понуди за пренос удела, преносилац удела може, у складу са 
законом, понуду у прописаној форми упутити осталим оснивачима. 

Понуда за пренс удела у сваком случају се доставља преко Предузећа. 

XVIII. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
Усклaђивaњe сa Oдлукoм 

Члaн 99. 

Нaдзoрни oдбoр Прeдузeћa ћe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oвe oдлукe усклaдити Стaтут 
Прeдузeћa сa зaкoнoм и oвoм oдлукoм.  
Maндaт члaнoвa Кoмисиje зa рeвизиjу прeстaje дaнoм избoрa нoвих члaнoвa у склaду сa стaтутoм, a 
нajкaсниje у рoку oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу стaтутa.  

Члaн 100. 
У Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и 
псебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Предузећа мора се обезбедити минимум процес рада у обављању 
делатности од општег интереса. 

Члaн 101. 

Осинивачи су сагласни да ради утврђивања тачних количина отпада, као основе за измену 
процентуалног учешћа у финансирању рада Предузећа, квартално анализирају укупне количине, 
врсте и састав отпада који се са територија оснивача допремају на регионалну депонију.  

Члан 102. 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се Закон о јавним предузећима, Закон о 
привредним друштвима и други законски прописи. 

Вaжeњe Oдлукe 
Члaн 103. 

Oвaј уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих овлашћених заступника оснивача. 

Саставни део овог уговора су Одлуке надлежних органа оснивача о усвајању овог уговора.  
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Члан 104. 

Овај уговор сачињен је у 13 (тринаест) истоветних примерака и то за сваког оснивача по 1 
примерак, а 4 (четири) примерка за Предузеће. 
 

Град Сомбор        Град Сомбор 

Градоначелник Антонио Ратковић     број 023-78/2021-II 

         Датум 09.12.2021. 

_______________________________       

 

Општина Кула        Општина Кула 

Председник Општине Дамјан Миљанић     број 03-401-436/2021-III 

         Датум 09.12.2021. 

________________________________  

 

Општина Оџаци        Општина Оџаци 

Председник Општине Горан Николић     број 03-653/2021-I 

Датум 09.12.2021 

_____________________________________  

 

Општина Апатин       Општина Апатин 

Председник Општине Дубравка Кораћ     број 404-350/2021-II 

Датум 09.12.2021 

_____________________________________  

 

Општина Бач         Општина Бач 

Председник Општине Стева Панић      број 020-211/2021-III 

Датум 09.12.2021. 
_____________________________________  
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Tужбa из стaвa 1. oвoг члaнa сe мoжe пoднeти у рoку oд 180 дaнa oд дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe 
o искључeњу члaнa Предузећа. 

Aкo Предузеће нe исплaти дoсуђeну нaкнaду оснивачу Предузећа кojи je искључeн у рoку 
oдрeђeнoм прeсудoм, члaн Предузећа кojи je искључeн мoжe трaжити принуднo извршeњe сaмo 
прoдajoм сoпствeнoг удeлa кojи je Предузеће oд њeгa стeклo. 
Aкo срeдствa oствaрeнa прoдajoм сoпствeнoг удeлa у извршнoм пoступку нису дoвoљнa зa 
нaмирeњe пoтрaживaњa оснивача Предузећа кojи je искључeн у пoглeду дoсуђeнe нaкнaдe, 
прeoстaли дeo тoг пoтрaживaњa сe гaси. 
Предузећа имa прaвo дa oд искључeнoг члaнa пoтрaжуje нaкнaду штeтe. 

Члан 98. 
Пренос удела може се вршити само између оснивача и између оснивача и Предузећа, с тим што 
право прече куповине удела који је предмет  преноса има Град Сомбора. 
У случају да надлежни орган Града Сомбора у року од 90 дана од дана достављања понуде не 
донесе одговарајућу одлуку о понуди за пренос удела, преносилац удела може, у складу са 
законом, понуду у прописаној форми упутити осталим оснивачима. 

Понуда за пренс удела у сваком случају се доставља преко Предузећа. 

XVIII. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
Усклaђивaњe сa Oдлукoм 

Члaн 99. 

Нaдзoрни oдбoр Прeдузeћa ћe у рoку oд 30 дaнa oд дaнa дoнoшeњa oвe oдлукe усклaдити Стaтут 
Прeдузeћa сa зaкoнoм и oвoм oдлукoм.  
Maндaт члaнoвa Кoмисиje зa рeвизиjу прeстaje дaнoм избoрa нoвих члaнoвa у склaду сa стaтутoм, a 
нajкaсниje у рoку oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу стaтутa.  

Члaн 100. 
У Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и 
псебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника Предузећа мора се обезбедити минимум процес рада у обављању 
делатности од општег интереса. 

Члaн 101. 

Осинивачи су сагласни да ради утврђивања тачних количина отпада, као основе за измену 
процентуалног учешћа у финансирању рада Предузећа, квартално анализирају укупне количине, 
врсте и састав отпада који се са територија оснивача допремају на регионалну депонију.  

Члан 102. 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се Закон о јавним предузећима, Закон о 
привредним друштвима и други законски прописи. 

Вaжeњe Oдлукe 
Члaн 103. 

Oвaј уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих овлашћених заступника оснивача. 

Саставни део овог уговора су Одлуке надлежних органа оснивача о усвајању овог уговора.  
28 

 

Члан 104. 

Овај уговор сачињен је у 13 (тринаест) истоветних примерака и то за сваког оснивача по 1 
примерак, а 4 (четири) примерка за Предузеће. 
 

Град Сомбор        Град Сомбор 

Градоначелник Антонио Ратковић     број 023-78/2021-II 

         Датум 09.12.2021. 

_______________________________       

 

Општина Кула        Општина Кула 

Председник Општине Дамјан Миљанић     број 03-401-436/2021-III 

         Датум 09.12.2021. 

________________________________  

 

Општина Оџаци        Општина Оџаци 

Председник Општине Горан Николић     број 03-653/2021-I 

Датум 09.12.2021 

_____________________________________  

 

Општина Апатин       Општина Апатин 

Председник Општине Дубравка Кораћ     број 404-350/2021-II 

Датум 09.12.2021 

_____________________________________  

 

Општина Бач         Општина Бач 

Председник Општине Стева Панић      број 020-211/2021-III 

Датум 09.12.2021. 
_____________________________________  
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СКУПШТИНА  
ОПШТИНЕ  АПАТИН

Одлукa о ангажовању ревизора 
за обављање екстерне ревизије 
завршног рачуна буџета оп-
штине Апатин за 2021. годину

Одлукa о спровођењу јавног 
конкурса за именовање ди-
ректора Јавног предузећа за 
управљање путничким приста-
ништем и марином „Апатин“ 
Апатин

Решењe о престанку мандата 
члана Општинског већа оп-
штине Апатин

Решењe о избору чланова Би-
рачког одбора за спровођење 
тајног гласања

Решењe о именовању члана 
Општинског већа  општине 
Апатин

Решењe о отуђењу непокретно-
сти из јавне својине општине 
Апатин у Блоку 112 у Апатину

Решењe о разрешењу в.д. ди-
ректора Установе за струч-
но оспособљавање одраслих 
Апатин

Решењe о именовању ди-
ректора Установе за струч-
но оспособљавање одраслих 
Апатин

Решењe о разрешењу директо-
ра Општинског културног цен-
тра Апатин

Решењe о именовању директо-
ра Општинског културног цен-
тра Апатин

Решењe о разрешењу дирек-
тора Туристичке организације 
„Апатин“ Апатин

Решењe о именовању дирек-
тора Туристичке организације 
„Апатин“ Апатин

Решењe о разрешењу чла-
на Школског одбора Основ-
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не школе „Жарко Зрењанин“ 
Апатин

Решењe о именовању чла-
на Школског одбора Основ-
не школе „Жарко Зрењанин“ 
Апатин
 
Закључак о давању сагласно-
сти на Правилника о измена-
ма Правилника о раду Јавног 
предузећа за управљање пут-
ничким пристаништем и мари-
ном „Апатин“ Апатин

Закључак о давању саглас-
ности на Правилник о 
унутрашњој организацији и 
систематизацији послова Цен-
тра за социјални рад Апатин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
ОПШТИНЕ АПАТИН

Одлука о образовању институ-
ционалне радне групе у оквиру 
фазе 2 програма „РОМАКТЕД

Решење о давању сагласности 
на закључење вишегодишњег 
уговора

Решење о уступању опреме 
Туристичкој организацији 
општине Апатин, на трајно 
коришћење

Решење о одобравању средста-
ва из текуће буџетске резерве

Закључак о давању сагласности 
на треће измене финансијског 
плана за 2021. годину дирек-
тног корисника Председника  
општине Апатин

Закључак о давању саглас-
ности на четврте измене 
финансијског плана за 2021. 
годину директног корисника 
Општинске управе  општине 
Апатин 

Закључак о давању сагласности 
на финансијски план за 2022. 
годину директног корисника 
Скупштине општине Апатин
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IZDAVA^: Op{tinska uprava op{tine Apatin - Odeqewe za op{tu upravu, 
dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove - Glavni i odgovorni urednik: 
dipl. pravnik Aleksandra Vukoman - PRETPLATA I DOSTAVQAWE: Odeqewe za 
op{tu upravu, dru{tvene delatnosti i skup{tinske poslove op{tine Apatin. 

Telefon: 025/772-122 - lokal - 522 - [TAMPA: "Birograf" Apatin, La|arska 65, telefon: 025/773-068. Tira`: 150 
primeraka. PRETPLATA: Godi{wa pretplata (akontacija) 1.500,00 dinara. Uplata se vr{i na ra~un broj: 840-420845-48; 
Naziv ra~una: Evidentni ra~un Op{tinske uprave, sa naznakom za "Slu`beni list op{tine".
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Закључак о давању сагласности 
на финансијски план за 2022. 
годину директног корисника 
Председника  општине Апатин

Закључак о давању сагласности 
на финансијски план за 2022. 
годину директног корисника 
Општинског већа  општине 
Апатин

Закључак о давању сагласности 
на финансијски план за 2022. 
годину директног корисника 
Општинске управе  општине 
Апатин 

Закључак о давању сагласности 
на финансијски план за 2022. 
годину директног корисника 
Правобранилаштва  општине 
Апатин

Закључак о утврђивању рас-
пореда текућих субвенција за 
Јавно предузеће за управљање 
путничким пристаништем и 
марином „Апатин“ Апатин за 
2022. годину

Закључак о прихватању предло-
га да се спортска хала Oсновне 
школе „Жарко Зрењанин“ Апа-
тин назове „Ратко Раде Вејин“

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
АПАТИН

Решење о утврђивању дирек-
тних, индиректних и осталих 
корисника буџетских средстава 
у 2022. години

ПРИЛОГ:

1.Уговор о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Регио-
нални центар за управљање от-
падом Ранчево“

2.Споразум o регионалној 
сарадњи у циљу управљања ко-
муналним отпадом


