На основу чл. 3 и 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број
15/2016), члана 10. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'' број
88/2011 ) чл. 44 и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07)
и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен
текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној _____ 2018.године, доноси
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ
СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
1. Прихвата се Уговор о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар
за управљање отпадом ''Дубоко'' Ужице а који је саставни део ове одлуке.
2. Овлашћује се градоначелник града Ужица да, у име и за рачун града Ужица,
потпише Уговор из тачке 1. ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Скупштина града
I број 023-40/18
Датум: ________ 2018.године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
___________________________
Образложење
Чланом 3. Закона о јавним предузећима прописано је да је јавно предузеће,
предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
Чланом 5. истог Закона прописано је да ако јавно предузеће оснива јединица
локалне самоуправе, акт о оснивању јавног предузећа доноси скупштина јединице локалне
самоуправе, која врши права оснивача.
Чланом 10. Закона о комуналним делатностима прописано је да две или више
јединица локалне самоуправе могу споразумом уредити заједничко обављање комуналних
делатности, осим ако то није другачије уређено другим посебним прописом.
Чланом 44. Закона о локалној самоуправи прописано је да председник општине
представља и заступа општину, док је чланом 66. Закона прописано да се одредбе овог
закона које се односе на председника општине примењују и на градоначелника.

У циљу несметаног функционисања ЈКП ''Дубоко'' Ужице, неопходно је да свих
девет оснивача донесу одлуке о прихватању интегралног текста оснивачког акта који је
усклађен са новим Законом о јавним предузећима.
Градско веће је на седници одржаној 03.04.2018.године, утврдило предлог Одлуке о
усклађивању оснивачког акта ЈКП ''Дубоко'' Ужице са Законом о јавним предузећима и
предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји.

Сходно члану 1, 3. и 79. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС
број 15/2016), члану 5. и 10. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник
РС број 88/11), начелу регионалног приступа управљању отпадом дефинисаном
одредбама члана 6. тачка 2. и члана 12. Закона о управљању отпадом (Службени
гласник РС број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), као и Стратегијом управљања отпадом
за период 2010-2019. године а на основу члана 13. Уговора о оснивању, изградњи и
коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко“ 10 број: 352-55/2005 од
13.10.2005. године и Анекса 1 Уговора 10 број: 352-55/2005. године о оснивању,
изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко“ 10 број: 35255/2005 од 26.10.2005. године (у даљем тексту: Оснивачки акт), oснивачи ЈКП
Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице (у даљем тексту:
Предузеће), и то: градови Ужице и Чачак и општине Ивањица, Пожега, Бајина
Башта, Лучани, Ариље, Чајетина и Косјерић (у даљем тексту: оснивачи), сходно
члану 1, 3 и 79 Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016),
члану 5 и 10 Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС број 88/11),
начелу регионалног приступа управљању отпадом дефинисаном одредбама оснивача
6. тачка 2. и члану 12. Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС број
36/2009, 88/2010 и 14/2016), као и Стратегијом управљања отпадом за период 20102019. године, врше усклађивање Оснивачког акта и Статута са Законом о јавним
предузећима, тако да Оснивачки акт у интегралном тексту сада гласи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ,
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ “ДУБОКО”
УЖИЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу успостављања одрживог система управљања отпадом, оснивачи овим
уговором, у складу са законом, утврђују Регион за управљање отпадом ”Дубоко” који
обухвата територије оснивача Предузећа.
Предмет овог уговора је дефинисање међусобних права и обавеза између
оснивача као и између оснивача и Предузећа у циљу обезбеђивања потребних и
прописаних финансијских, материјалних, техничко-технолошких, организационих,
институционалних и других услова потребних за успостављање одрживог
оперативног регионалног система управљања отпадом кроз две развојне фазе и то:
Прва фаза: Оснивање и изградња која обухвата:
-оснивање и рад заједничког, регионалног јавног комуналног предузећа са
седиштем у Ужицу које ће обављати делатности превозника, оператера постројења
за третман и оператера на регионалној санитарној депонији комуналног отпада,
односно регионалног центра за управљање отпадом;
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-изградњу, опремање и рад, односно обављање делатности и одржавања
регионалне санитарне депоније комуналног отпада на локацији Дубоко Ужице и
припадајућих трансфер, односно претоварних станица на територији оснивача,
сакупљања и транспорта чврстог комуналног отпада од трансфер станица до
регионалног постројења за управљање отпадом, складиштења, одговарајућег
третмана и одлагања комуналног отпада, и припадајућих објеката, укључујући и
прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин у
складу са законом;
-изградњу и рад, односно обављање делатности постројења за издвајање и
селекцију секундарних сировина из комуналног отпада и припадајућих објеката које
ће пословати у оквиру регионалне санитарне депоније;
-израду предлога и координацију у току израде предлога и доношења
Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним
отпадом;
-развијање системски организованог одвојеног сакупљања, сортирања и
рециклажу отпада уз поштовање концепта хијерархије управљања отпадом;
-координацију у току реализације, односно примене и праћење реализације,
односно примене Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу
управљања комуналним отпадом;
-учешће и стручну помоћ оснивачима при изради предлога локалних планова
управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним отпадом;
-утврђивање ефикасног начина доношења одлука;
-утврђивање начина доношења одлука у случају несагласности оснивача о
појединим питањима везаним за делатност Предузећа;
-обављање других делатности и послова у области управљања отпадом о
којима се оснивачи договоре у складу са законом и овим уговором.
Друга фаза: Изградња и проширење тела депоније које обухвата:
-организовање и рад Предузећа као регионалног центра за управљање
отпадом;
-прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин
у складу са законом;
-посебна, уговорена права Града Ужица као локалне самоуправе на чијој се
територији врши пријем, третман и депоновање комуналног и комерцијалног отпада
са територија свих оснивача Предузећа;
-обављање других делатности и послова у области управљања отпадом о
којима се оснивачи договоре у складу са законом и овим уговором.
ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД ДЕПОНИЈЕ
Члан 2.
Регионална санитарна депонија комуналног отпада “Дубоко” (у даљем тексту:
Депонија), налази се на територији Града Ужица и после реализације Друге фазе из
члана 1. обухватаће следеће катастарске парцеле:
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КО Дубоко катастарске парцеле број: 287/3, 328, 339, 1710, 1706/2, 1707/4,
1707/5, 1707/6, 1712/1, 1712/2, 1719/1,1726/3 1758, 1759/4,1760/1, 1760/2,
1761,1762. 1763/1, 1763/2, 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1764, 1765, 1772/1, 1772/4,
1772/7, 1772/9 и 1772/1 и 1788 у целини, као и делови кат парцела број:
1682/1,1684/1, 1681, укупне површине 37hа 96а 31m2.
КО Пониковица катастарске парцеле број: 906/3, 906/6, 907, 946/2, 946/5,
946/6, 946/7, 950/1 у целини и део кат.парцеле број 904/1, укупне површине 10hа
41а 31m2.
Катастарска парцела број 1710 КО Дубоко површине 14.41.81 хектара (Прва
фаза из оснивача 1 овог уговора) експроприсана је решењем Владе Републике
Србије број 465-4731/2003 од 31.07.2003. године, којим је утврђен општи интерес за
изградњу Депоније.
Члан 3.
За изградњу и проширење тела депоније (Друга фаза из члана 1 овог уговора)
Влада Републике Србије је Решењем 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године
утврдила јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос у
корист Града Ужица.
У време закључивања овог уговора ЈКП “Дубоко” Ужице је исплатило законом
утврђене накнаде за све непокетности обухваћене предметним решењем.
Трошкове експропријације или трошкове прибављања новог земљишта за
потребе обављања делатности сносиће оснивачи.
Члан 4.
Овим уговором, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су
права и обавезе оснивача и ЈКП “Дубоко” Ужице у обављању делатности од општег
интереса из члана 7 овог уговора, а нарочито:
-назив и седиште оснивача;
-пословно име и седиште ЈКП “Дубоко” Ужице;
-претежна делатност ЈКП “Дубоко” Ужице;
-права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП
“Дубоко” Ужице према оснивачима;
-услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
-условима и начину задуживања ЈКП “Дубоко” Ужице;
-заступање ЈКП “Дубоко” Ужице;
-износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
-органи ЈКП “Дубоко” Ужице;
-податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
-имовина која се не може отуђити;
-располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП “Дубоко”
Ужице у складу са законом;
-заштита животне средине;
-друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се
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оснива ЈКП “Дубоко” Ужице.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА
ОСНИВАЧИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Оснивачи Предузећа су:
-Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, матични број 07157983,
-Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак, матични број 07183097,
-Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта, матични
број 07158017,
-Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега, матични број 07158122,
-Општина Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, Ариље, матични број 07254628,
-Општина Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина, матични
број 07353553,
-Општина Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић, матични број 07357826,
-Општина Лучани, ул. ЈА бр. 5, Лучани, матиочни број 07175316,
-Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, Ивањица, матични
број 07221142.
Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.
ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
ЈКП “Дубоко” Ужице има статус правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом.
ЈКП “Дубоко” Ужице у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења
и иступа у своје име и за свој рачун.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом
имовином (потпуна одговорност), а оснивачи до висине својих улога.
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
ЈКП “Дубоко” Ужице заступа и представља директор.
Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности
уписаних у регистар привредних субјеката.
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Члан 9.
Овлашћење за заступање директор Предузећа може пренети и на друге
запослене у предузећу, писаним пуномоћјем, којим се утврђују врсте и границе
овлашћења за заступање.
Овлашћено лице из става 1 овог члана не може дати пуномоћје другом лицу.
Члан 10.
У случају спречености или одсутности, директора Предузећа замењује
запослени у Предузећу, кога посебном одлуком одреди директор Предузећа.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 11.
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће
Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП “Дубоко” Ужице.
Седиште предузећа је у Ужицу, Дубоко бб.
Одлуку о промени седишта и пословног имена доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача.
Члан 12.
Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак који означава делатност
Предузећа.
Предузеће може имати више печата који морају бити означени римским
бројевима.
Број печата и штамбиља, величину, начин употребе, чување, руковање и
уништавање утврђује директор Предузећа посебном одлуком.
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа.
Знак предузећа одређује и мења Надзорни одбор Предузећа.
Члан 13.
Печат Предузећа је округлог облика са текстом по ободу: ЈКП Регионални
центар за управљање отпадом “Дубоко” - Ужице.
Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика са текстом: ЈКП Регионални
центар за управљање отпадом “Дубоко”, са местом за број и датум, Ужице.
Члан 14.
ЈКП “Дубоко” Ужице се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овим уговором, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.
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IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15.
У оквиру комуналне делатности, управљање комуналним отпадом, сходно
члану 3, став 1, тачка 4 Закона о комуналним делатностима, Предузеће обавља
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање,
као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман.
Као претежна делатност утврђује се 38 21 Третман и одлагање отпада који
није опасан.
Предузеће може да обавља и делатности које законом и овим уговором нису
утврђене као делатности од општег интереса, али под условом да се не доводи у
питање стално, континуирано и квалитетно обављање делатности због које је
основано.
За обављање делатности које нису од општег интереса, Предузеће је обавезно
да организује посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.
Одлуку о промени делатности Предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Предузеће делатност обавља у складу са овим уговором, Законом о јавним
предузећима и законским прописима који регулишу правни статус и делатност за
коју је Предузеће основано и регистровано.
Члан 16.
ЈКП “Дубоко” Ужице може, уз претходну сагласност оснивача, основати
друштво капитала за обављање делатности од општег интереса за које је основано,
као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег
интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 17.
Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, уговорне стране
констатују да је вредност основног капитала утврђена према укупној вредности од
613.077.316,63 РСД.
У вредност уписаног капитала КП Дубоко Ужице, поред новчаних улога
оснивача, у укупном износу од 368.204.273,39 РСД улази и неновчани капитал који су
оснивачи у току реализације Прве фазе из члана 1 овог уговора у укупном износу од
244.873.043,24 РСД определили за испуњење обавеза из оснивачког уговора у делу
инвестиционих улагања.
По основу улагања у капитал и процењене вредности уложених ствари и права
оснивачи су стекли уделе опредељене у наредном члану.
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Члан 18.
Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, оснивачи
учествују у основном капиталу из члана 17 овог уговора, према следећим уплаћеним
износима и одговарајућим процентима:
Град Ужице у износу од 145.102.448,24 РСД, што представља 23,67% основног
капитала и то 86.553.303,62 РСД новчаног и 58.549.144,62 РСД неновчаног капитала
(у стварима);
Град Чачак у износу од 163.745.406,61 РСД, што представља 26,71% основног
капитала и то 97.923.532,25 РСД новчаног и 65.821.874,36 РСД неновчаног капитала
(у стварима);
Општина Ивањица у износу од 63.033.921,82 РСД, што представља 10,28%
основног капитала и то 38.056.871,62 РСД новчаног и 24.977.050,20 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Пожега у износу од 57.651.933,71 РСД, што представља 9,40%
основног капитала и то 34.878.740,99 РСД новчаног и 22.773.192,72 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Бајина Башта у износу од 51.796.375,42 РСД, што представља 8,45%
основног капитала и то 31.251.527,39 РСД новчаног и 20.544.848,03 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Лучани у износу од 44.170.296,22 РСД, што представља 7,20%
основног капитала и то 26.808.797,44 РСД новчаног и 17.361.498,78 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Ариље у износу од 35.135.780,64 РСД, што представља 5,73%
основног капитала и то 21.178.016,87 РСД новчаног и 13.957.763,77 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Чајетина у износу од 27.401.928,13 РСД, што представља 4,47%
основног капитала и то 16.382.640,67 РСД новчаног и 11.019.287,46 РСД неновчаног
капитала (у стварима);
Општина Косјерић у износу од 25.039.225,84 РСД, што представља 4,08%
основног капитала и то 15.170.842,54 РСД новчаног и 9.868.383,30 РСД неновчаног
капитала (у стварима).
Члан 19.
Oснивачи међусобно потврђују да су до закључивања овог уговора уплатили
износе из члана 18 овог уговора и да су удели изражени у процентима у члану 18
овог уговора тачни и неспорни.

VI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Имовину Предузећа у моменту потписивања овог уговора чине покретне и
непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска
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права, укључујући и право коришћења и закупа на средствима у јавној својини Града
Ужица, односно на добрима од општег интереса.
Оснивачи се обавезују да у току реализације овог уговора на својој
територији, под најповољнијим условима, обезбеде одговарајућу локацију за
трансфер, односно претоварну станицу са припадајућом инфраструктуром и опремом
потребном за изградњу трансфер станице и обављање делатности Предузећа и да на
њој установе и дозволе упис права коришћења у корист Предузећа.
Уколико другачије није регулисано одлуком надлежног органа Предузећа код
изградње трансфер станица или претоварних места Предузеће има статус
Инвеститора у складу са законом.
За обављање делатности од општег интереса, Предузеће може користити и
средства у јавној, државној и другим облицима својине, у складу са законом,
оснивачким актом и општим актима.
Члан 21.
Имовина Предузећа је у својини Предузећа.
Право својине и право коришћења непокретности у јавној својини уређени су у
складу са одредбама Закона о јавној својини.
Члан 22.
Предузеће не може располагати имовином веће вредности без претходне
сагласности Надзорног одбора, у складу са Законом о привредним друштвима.
Предузеће може, без сагласности оснивача, прибављати и отуђивати покретну
имовину мање вредности, у смислу Закона о јавним набавкама.

VII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА
Члан 23.
Финансирање рада Предузећа уређује се финансијским и динамичким планом
изградње и рада Депоније које доноси Надзорни одбор у складу са законом и
годишњим пословањем.
Извори средстава за обављање делатности и развој Предузећа обезбеђују се
из свих извора утврђених одредбама члана 24, став 1 Закона о комуналним
делатностима.
УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА
Члан 24.
ЈКП “Дубоко” Ужице може се задужити узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката.
ЈКП “Дубоко” Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно
зајма за финансирање инвестиционих пројеката претходно прибави сагласност
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надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.
ЈКП “Дубоко” Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно
зајма за финансирање текуће ликвидности претходно прибави сагласност надлежних
органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.
Поступак задужења спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак
јавних набавки.

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 25.
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 неопходни за
обављање делатности, у складу са законом и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности због које је основано.
У циљу квалитетног и благовременог пословања, оснивачи се обавезују да у
што краћем року, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања
овог уговора, одреде једно или више лица који ће бити службено задужени за
сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано или
других послова и делатности у области управљања отпадом о чему се оснивачи
писмено договоре у складу са законом.
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 истовремено о
томе 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.
Члан 26.
У финансирању заједничких инвестиционих пројеката, који су утврђени
програмом пословања Предузећа, оснивачи учествују према процентима из члана 18
овог уговора.
Оснивачи се обавезују да ће средства за финансирање заједничких
инвестиционих улагања, која су утврђена програмом пословања Предузећа
обезбеђивати и уплаћивати према усвојеном годишњем финансијском и динамичком
плану и одговарајућим месечним захтевима, најдуже у року од 30 (тридесет) дана од
дана достављања захтева од стране Предузећа.
У случају да неки од оснивача не изврши уплату средстава за финансирање
заједничких инвестиционих улагања из става 1 овог члана, у року из става 2 овог
9

члана, или не достави прописно регистровану меницу у корист Предузећа за ту
уплату, Надзорни одбор на седници која се по хитном поступку заказује, најкасније у
наредних 30 (тридесет) дана, доноси одлуку о обезбеђивању неуплаћених средстава,
са правом рефундације уз припадајућу камату од оснивача који није испунио своју
обавезу уплате средстава за финансирање из става 1 овог члана.
Одлуком из става 3 овог члана може се утврдити повећање цене услуге
Предузећа за оснивача који није извршио обавезу уплате средстава из овог члана.

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Органи Предузећа су:
-Надзорни одбор,
-Директор.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 28.
Надзорни одбор има 3 (три) члана, од којих је 1 (један) представник Града
Ужица, 1 (један) представник Града Чачка, а 1 (један) представник запослених у
Предузећу.
Чланове, председника и заменика председника Надзорног одбора именује
Скупштина града Ужица, на предлог надлежног органа Града Ужица (представник
Града Ужица), надлежног органа Града Чачка (представник Града Чачка) и
репрезентативног синдиката Предузећа (представник запослених), након
спроведеног непосредног изјашњавања запослених у Предузећу, под условима, на
начин и по поступку утврђеним Законом.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Члан 29.
Надзорни одбор има председника и заменика председника.
Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног
одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни
одбор.
У случају одсутности послове председника Надзорног одбора обавља заменик
председника Надзорног одбора.
Члан 30.
Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова.
Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.
Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за свој
рад у складу са законом у складу са законом и одлуком надлежног органа Града
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Ужица.

Члан 31.
За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Представник запослених у Надзорном одбору, осим услова из овог члана, мора
испуњавати и додатна два услова:
1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја
предузећа у последњих пет година и
2. да није члан политичке странке.
Члан 32.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог
члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
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6) доноси статут;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу,
финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предизимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлукама оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
14) 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;
15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање инвенстиционих пројеката;
17) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности;
18) одлучује о улагању капитала Предузећа;
19) одлучује о статусним променама Предузећа;
20) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
21) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа;
22) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у
Предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном
друштву;
23) доноси акт о исплати стимулације директора;
24) врши друге послове у складу са законом, овим уговором и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
Одлуке из става 1 тачка 1), 2), 6), 9), 14), 15), 21) и 22) овог члана Надзорни
одбор доноси уз сагласност надлежних органа оснивача.
Одлуке из става 1 тачка 16), 17), 18), 19), 20) и 23) овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност надлежних органа оснивача.
Члан 33.
Изузетно од одредби члана 32 овог уговора, у случају иступања оснивача из
уговора, приступања других заинтересованих градова или општина, приступања
других и домаћих и страних правних лица, утврђивања тачне количине отпада који
долази на Депонију, Надзорни одбор доноси одлуке једногласно по претходно
прибављеном мишљењу надлежног органа Града Ужица, и то у року од 30 (тридесет)
дана од дана достављања мишљења Града Ужица надзорном одбору Предузећа, а
најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева.
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Члан 34.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода
на који су именовани, уколико:
1) ЈКП “Дубоко” Ужице не достави годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним законом;
2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује
на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну
затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су
да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже 6 (шест) месеци.
Поступак за разрешење председника и члана Надзорног одбора могу
писменим, образложеним захтевом покренути оснивачи који располажу са више од
половине уписаног капитала.
ДИРЕКТОР
Члан 35.
Директор је надлежан за следеће послове:
1) представља и заступа Предузеће у складу са законом и овим уговором;
2) организује и руководи радом и пословањем;
3) води пословање Предузећа;
4) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;
5) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа,
6) предлаже догорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран
је за њихово спровођење;
8) предлаже финансијске извештаје;
9) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета
оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);
10) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;
11) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и
радова;
12) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;
13) доноси одлуке у поступку јавних набавки;
14) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији врста
послова;
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15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;
16) именује осниваче комисија за поједине области из своје надлежности;
17) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег
обрачуна;
18) обавља и друге послове у складу са законом и оснивачким актом, који нису
у надлежности Надзорног одбора.
Члан 36.
Директора именује и разрешава Надзорни одбор.
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4
(четири) године.
Предузеће објављује конкурс најмање шест месеци пре истека периода на које
је именован директор, односно у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења
оставке или разрешења.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
објављивања.
Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 9 (девет) оснивача
коју на предлог надлежних органа локалне самоуправе, именује Надзорни одбор
посебном одлуком на мандат од 3 (три) године.
Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије.
Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у
надзорном одбору аутономне покрајине, одборници у надзорном одбору оснивача,
као ни изабрана, именована и постављена лица у органима оснивача.
Надзорни одбор доноси Пословник о раду Комисије.
Сваки члан Комисије, поред услова утврђених одлуком надлежног органа
оснивача, мора имати стечено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама.
Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима,
Надзорни одбор разматра благовремено пристигле пријаве кандидата који
испуњавају услове и двотрећинском већином укупног броја гласова доноси одлуку о
именовању директора.
На избор директора сагласност дају надлежни органи свих оснивача
Предузећа.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуку о именовању директора
доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања
одлуке.
У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не
сагласи са одлуком о именовању директора у року од 30 (тридесет) дана од дана
достављања одлуке сматраће се да је одлука о именовању донета уколико су
сагласност на одлуку о именовању директора доставили оснивачи који располажу
већином уписаног капитала.
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Члан 37.
За директора може именовано лице које поред општих услова прописаних
законом, испуњава и следеће посебне услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су
повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Члан 38.
Ако директор није именован или је суспендован, надзорни одбор именује
вршиоца дужности директора, до именовања директора, а најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дуности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање
директора Предузећа из члана 36 овог уговора.
Члан 39.
Директор је самосталан у вршењу послова из своје надлежности.
Директор заснива радни однос на одређено време и има право на зараду, у
складу са законом.
Члан 40.
Директор за свој рад одговара Надзорном одбору.
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Члан 41.
Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
-у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора из члана
37 овог уговора;
-Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
законом прописаним роковима;
-се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања
супротног пажњи доброг привредика и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Предузећу дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;
-се утвдри да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин;
-извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде
негативан;
-у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора;
-у другим случајевима прописаним законом.
Члан 42.
Директор може бити разрешен дужности директора и пре истека времена на
које је и именован и то у следећим случајевима:
1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63
Закона о јавним предузећима;
2) Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања;
3) Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене
програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и
допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) Предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66 Закона о
јавним предузећима;
5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66 Закона о
јавним предузећима;
6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финанскијских извештаја;
7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.
Предлог за разрешење директора могу поднети оснивачи који располажу са
више од половине уписаног капитала.
Члан 43.
На сва остала питања везана за статус и надлежност директора примењују се
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одредбе Закона о јавним предузећима.

X ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА ОСНИВАЧА
Члан 44.
Оснивачу Предузећа престаје то својство:
1) брисањем из одговарајућег регистра, ако је члан правно лице;
2) иступањем из Предузећа;
3) искључењем из Предузећа;
4) преносом целокупног удела.

ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА
ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА УДЕО
Члан 45.
Члан Предузећа може у свако доба иступити из Предузећа, без навођења
разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео.
Члан Предузећа не може иступити из Предузећа ако:
1) има неизмирене обавезе према Предузећу по основу неуплаћеног, 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 46.
Члан Предузећа може иступити из Предузећа 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.
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ПОСТУПАК ИСТУПАЊА
Члан 47.
Члан Предузећа који жели да иступи из Предузећа дужан је да о томе достави
писани захтев Предузећу који садржи нарочито:
1) разлоге иступања;
2) износ који се захтева од Предузећа на име накнаде за удео;
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, а у супротном сматраће се да је захтев усвојен у
целини.
Надзорни одбор може само усвојити или одбити захтев из става 1 овог члана у
целини.
Удео оснивача Предузећа који је иступио из Предузећа постаје сопствени удео
Предузећа.
Иступање оснивача из Предузећа и стицање сопственог удела региструју се у
складу са Законом о регистрацији.
ЗАЛОГА КАО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ
Члан 48.
Члан Предузећа може захтевом за иступање из оправданог разлога да тражи
да Предузеће пружи обезбеђење за исплату накнаде за његов удео путем
установљавања залоге на сопственом уделу који ће Предузеће стећи ако прихвати
његов захтев за иступање из Предузећа, у складу са законом који уређује залогу на
покретним стварима уписаним у регистар.
Члан Предузећа из става 1 овог члана дужан је да нацрт уговора о залози чије
закључење предлаже достави Предузећу у прилогу захтева за иступање из
Предузећа.
У случају из става 1 овог члана Надзорни одбор може прихватити захтев за
иступање само ако истовремено одобри закључење предложеног уговора о залози у
корист оснивача који иступа или, уз сагласност оснивача Предузећа који иступа,
пружи друго одговарајуће обезбеђење.
ИСПЛАТА НАКНАДЕ
Члан 49.
Предузеће може исплаћивати накнаду за удео оснивачу Предузећа који је
иступио само из:
1) средстава резерви Предузећа које се могу користити за те намене;
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2) средстава остварених продајом сопственог удела Предузећа стеченог
иступањем тог оснивача Предузећа.
До потпуне исплате накнаде удела оснивачу који је иступио из Предузећа,
Предузеће не може делити добит својим оснивачима и дужно је да:
1) сву остварену добит распоређује у резерве из става 1, тачка 1) овог члана;
2) сва средства Предузећа из става 1 овог члана користи искључиво за
исплату те накнаде.
ИСТУПАЊЕ ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА ПО ОДЛУЦИ СУДА
Члан 50.
Ако Надзорни одбор одбије захтев за иступање, односно пропусти да о њему
одлучи у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева, члан Предузећа може
тужбом надлежном суду против Предузећа захтевати престанак својства оснивача
Предузећа због постојања оправданог разлога и исплату накнаде за свој удео.
Суд ће пресудом којом одређује престанак својства оснивача Предузећа
одредити и:
1) да удео оснивача Предузећа који иступа постаје сопствени удео Предузећа;
2) висину накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа
који иступа;
3) рок за исплату накнаде из тачке 2) овог става;
4) установљавање залоге у корист оснивача Предузећа који иступа на
сопственом уделу Предузећа из тачке 1) овог става, ако је тужилац то захтевао и ако
суд нађе да је то нужно и оправдано ради обезбеђења исплате накнаде из тачке 2)
овог става.
Накнада коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који
иступа утврђује се у висини од сразмерног дела вредности нето имовине Предузећа
који одговара учешћу удела тог оснивача у основном капиталу Предузећа на дан
подношења тужбе умањена за износ свих потраживања Предузећа према оснивачу
који иступа.
Рок за исплату накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу
Предузећа који иступа је пет година.
Члан 51.
Члан Предузећа који је иступио из Предузећа остаје у обавези да уплати,
односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је
то неопходно за намирење поверилаца Предузећа.
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ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА
ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ОДЛУКОМ СУДА
Члан 52.
Предузеће може тужбом коју подноси надлежном суду захтевати искључење
оснивача Предузећа, из разлога одређених оснивачким актом или из других
оправданих разлога, а нарочито ако члан Предузећа:
1) намерно или грубом непажњом проузрокује штету Предузећу;
2) не извршава посебне дужности према Предузећу прописане овим законом
или оснивачким актом;
3) својим радњама или пропуштањем, противно оснивачком акту, закону или
добрим пословним обичајима, спречава или у значајној мери отежава пословање
Предузећа.
На захтев Предузећа суд може одредити привремену меру суспензије права
гласа оснивача Предузећа чије се искључење тражи, као и других права тог
оснивача Предузећа или привремену меру увођења принудне управе у Предузеће,
ако нађе да је то нужно и оправдано ради спречавања настанка штете за Предузеће.
Тужба за искључење оснивача Предузећа може се поднети у року од 180
(стоосамдесет) дана од дана сазнања за разлог за искључење, а најкасније у року од
три године од настанка разлога за искључење.
Искључењем оснивача Предузећа удео тог оснивача Предузећа постаје
сопствени удео Предузећа.
Искључени члан остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог и
изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење
поверилаца Предузећа.
НАКНАДА ЗА УДЕО У СЛУЧАЈУ ИСКЉУЧЕЊА ОДЛУКОМ СУДА
Члан 53.
Искључени члан Предузећа може тужбом надлежном суду против Предузећа
тражити накнаду вредности свог удела у висини вредности дела ликвидационог
остатка који би припао искљученом оснивачу сразмерно његовом уделу у основном
капиталу Предузећа који се умањује за износ неизмирених потраживање Предузећа,
на дан правноснажности пресуде о искључењу. На тако утврђен износ обрачунава се
камата у висини есконтне стопе Народне банке Србије увећане за 2%, почев од дана
правноснажности пресуде о искључењу.
Рок за исплату накнаде из претходног ставе је пет година.
Ако Предузеће не исплати досуђену накнаду оснивачу Предузећа који је
искључен у року одређеном пресудом, члан Предузећа који је искључен може
тражити принудно извршење само продајом сопственог удела који је Предузеће од
њега стекло.

20

Ако средства остварена продајом сопственог удела у извршном поступку нису
довољна за намирење потраживања оснивача Предузећа који је искључен у погледу
досуђене накнаде, преостали део тог потраживања се гаси.
Предузеће има право да од искљученог оснивача потражује накнаду штете.
Члан 54.
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
Ужице.
У случају да надлежни орган Града Ужица у року од 90 дана од дана када му је
понуда достваљена 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 пренос удела у сваком случају се доставља преко Предузећа.

XI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 55.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у Предузећу, надлежни орган
одређен статутом оснивача Предузећа даје сагласност на следеће одлуке и акта
Предузећа:
1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења
за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом
није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској
трансформацији;
9) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање инвенстиционих пројеката;
10) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности;
11) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности
од општег интереса и оснивачким актом.
За одлуке из тачке 1), 3) и 7) претходног става потребна је сагласност
надлежних органа свих оснивача Предузећа.
За одлуке из тачке 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) претходног става потребна је
сагласност надлежних органа оснивача Предузећа који располажу са најмање две
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трећине уписаног капитала.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке из
тачке 1), 3) и 7) из става 1 овог члана.
Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога
одлуке из тачке 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) из става 1 овог члана.
У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не
сагласе са одлуком у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке или
предлога одлуке сматраће се да је одлука донета уколико су сагласност на одлуку
доставили оснивачи који располажу одговарајућом већином уписаног капитала.

XII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 56.
Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су локалним самоуправама
које представљају.
Чланови Надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Предузећу или другом субјекту, ако је та одлука донета грубом
непажњом или са намером да се штета проузоркује.
Члан Надзорног одбора не сноси одговорност ако издвоји своје мишљење у
записник.
Члан 57.
Директор је одговоран за резултате пословања и законитост рада и за свој рад
одговара Надзорном одбору.
Директор одговара за штету нанету несавесним пословањем и прекорачењем
овлашћења.

XIII ОПШТИ АКТИ
Члан 58.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈКП “Дубоко” Ужице.
Други општи акти ЈКП “Дубоко” Ужице морају бити у сагласности са Статутом
ЈКП “Дубоко” Ужице.
Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у складу
са законом, овим уговором и општим актима Предузећа.
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XIV ДОБИТ
Члан 59.
По усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину, добит те
године распоређује се следећим редом:
1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).
Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1 овог члана преостане
део добити, Надзорни одбор Предузећа га може расподелити за следеће намене:
1) за резерве, ако их је Предузеће утврдило статусом (статусне резерве);
2) за исплате оснивачима, у складу са законом.
Добит Предузећа, проистекла из продаје секундарних сировина, произведеног
био-гаса и произведеног компоста припада Предузећу и користити се за технолошко
унапређење система управљања отпадом.
Добит која се враћа оснивачима може се користити и за непредвиђена
комунална улагања на територији оснивача, ради квалитетнијег функционисања
регионалног система управљања отпадом.
У случају да средства од добити нису довољна, оснивачи су сагласни да на
рачун Предузећа издвајају финансијска средства која ће омогућити продужење века
депоније “Дубоко” кроз повећање процента издвајања секундарних сировина,
смањење количине отпада који се санитарно депонује или коришћење отпада као
енергетског ресурса.
Одлуку о расподели новчаних средстава из добити доноси Надзорни одбор.

XV ГУБИТАК
Члан 60.
Предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које настају на
територији оснивача.
У случају да у експлоатационом периоду дође до смањења секундарних
сировина у отпаду који се допрема на Депонију, оснивачи ће по хитном поступку,
предузети све мере, у складу са законом да се секундарне сировине прво понуде
Предузећу.
Покриће губитка, у случају смањења допремљене количине секундарних
сировина, сразмерно је финансијском учешћу из члана 18 овог уговора.
Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор.

XVI ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 61.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора или
директора чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању
Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.
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Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по закону јавни или
подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.
О одлуци из става 1 овог члана обавештавају се оснивачи, чланови Надзорног
одбора, директор, као и запослени.
Члан 62.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштење
неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима
Предузећа.

XVII ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 63.
Предузеће је обавезно да благовремено и на законом прописани начин
информише осниваче, грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и
развојним програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су
настале или ће настати у вршењу своје делатности.
Обавештавање оснивача врши се достављањем позива и материјала за
седнице Надзорног одбора.
Редовно и благовремено обавештавање се утврђује као посебна обавеза члана
Надзорног одбора према оснивачу кога представља.
Обавештавање се врши преко средстава јавног информисања или на други
погодан начин.
Члан 64.
Органи Предузећа су дужни да обезбеде јавност рада и редовно,
благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и
пословању Предузећа, а нарочито о развојним плановима и њиховом утицају на
економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и
безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити,
статусним променама и промени облика Предузећа.
Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласним
таблама, путем службених саопштења, радних састанака и на други погодан начин.
Члан 65.
Поред обавезе чувања аката и докумената према одредбама Закона о
привредним друштвима, Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Предузећа;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове
измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
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4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора.

XVIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 66.
Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду,
безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине, у складу са
законом.
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.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 67.
Тумачење овог уговора и других општих аката Предузећа даје Надзорни
одбор.
Члан 68.
Међусобни односи и потраживања настала до иступања, регулишу се према
важећим прописима.
Члан 69.
Задужује се директор Предузећа да у року од 60 (шездесет) дана од дана
уписа Предузећа у АПР поднесе захтев за упис права коришћења установљених у
корист Предузећа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, у
складу са Законом о јавној својини.
Обавеза осталих оснивача је да најкасније у року од 30 (тридесет) дана од
стицања прописаних услова, на захтев Предузећа донесу одговарајућа акта
прописана за упис права коришћења Предузећа у јавну евиденцију о
непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о јавној својини и овим
уговором.
Члан 70.
Оснивачи 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.
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Члан 71.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се Закон о јавним
предузећима, Закон о привредним друштвима и други законски прописи.
Члан 72.
ЈКП “Дубоко” Ужице дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са
законом и овим уговором у року од 90 (деведесет) дана о дана избора органа
Предузећа у складу са овим уговором.
Члан 73.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих овлашћених
заступника оснивача.
Саставни део овог уговора су одлуке надлежних органа оснивача о
прихватању овог уговора.
Члан 74.
Овај уговор је сачињен у 13 (тринаест) истоветних примерака и то за сваког
оснивача по 1 (један) примерак, а 4 (четири) примерка за Предузеће.

ГРАД УЖИЦЕ,
Градоначелник Тихомир Петковић
_________________________________________
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник Милун Тодоровић
_________________________________________
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА,
Председник општине Радомир Филиповић
_________________________________________
ОПШТИНА ПОЖЕГА,
Председник општине Милан Божић
_________________________________________
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ОПШТИНА АРИЉЕ,
Председник општине Зоран Тодоровић
_________________________________________
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА,
Председник општине Милан Стаматовић
_________________________________________
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ,
Председник општине Жарко Ђокић
_________________________________________
ОПШТИНА ЛУЧАНИ,
Председница општине Весна Стамболић
_________________________________________
ОПШТИНА ИВАЊИЦА,
Председник општине Зоран Лазовић
_________________________________________
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