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10. На основу члана 4. став 3. и 5. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени 
гласник РС", број 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 2, 4. и 8. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник 
РС", број 16/97 и 42/98), члана 7. и 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 41. 
став 1. тачка 9. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 11/08), на седници Скупштине града Ужица, одржаној дана 
02. марта 2011. године, донета је следећа  
 

ОДЛУКА  
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ АЕРОДРОМОМ ''ПОНИКВЕ'' 

У УЖИЦУ И ОБАВЉАЊЕ АЕРОДРОМСКИХ УСЛУГА 
 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
  Овом Одлуком се уређује: 

- пословно име и седиште  предузећа; 
- претежна делатност предузећа;  
- вредност основног капитала предузећа, односно вредност улога оснивача; 
- начин и време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога; 
- укупан износ трошкова оснивања предузећа; 
- врста и надлежности органа предузећа; 
- заступање предузећа; 
- начин промене правног статуса предузећа; 
- трајање и престанак предузећа; 
- остала питања. 

 
ЦИЉ ОСНИВАЊА И ПОСЛОВАЊA ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 2. 
Оснива се Јавно предузеће за управљање аеродромом ''Поникве'' у Ужицу за јавни превоз у ваздушном саобраћају и обављање 

аеродромских услуга (у даљем тексту : Предузеће). 
Предузеће се оснива на неодређено време.  
Предузеће је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање, заштиту и несметано коришћење аеродрома 

ради безбедног и несметаног одвијања ваздушног саобраћаја и редовног и уредног обављања јавног превоза у ваздушном саобраћају, 
као и квалитетно и уредно пружање аеродромских услуга. 

Члан 3. 
Управљање аеродромом ''Поникве'' у Ужицу за јавни превоз у ваздушном саобраћају у смислу ове одлуке је: изградња и 

реконструкција, одржавање, заштита, коришћење и развој аеродрома. 
Аеродромске услуге у смислу ове одлуке су обављање послова од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја, редовност и 

уредност јавног превоза у ваздушном саобраћају, а у циљу омогућавања: полетања, слетања, кретања и паркирања ваздухоплова, 
безбедности и реда на аеродрому. 
 
ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Члан 4. 
Оснивач Предузећа је град Ужице. 
Седиште оснивача је на адреси: Ужице,  улица Димитрија Туцовића број 52. 

 
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 5. 
Јавно предузеће за управљање Аеродромом ''Поникве'' у Ужицу послује под фирмом : Јавно предузеће Аеродром "Поникве". 
Скраћена ознака фирме предузећа је : ЈП Аеродром "Поникве". 

 Седиште Јавног предузећа Аеродром "Поникве" је у Ужицу, улица Димитрија Туцовића број 52. 
 
ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗНАК ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 6. 
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику ћириличним словима. 
Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште Предузећа, а који ће бити дефинисан Статутом. 

 
ПРАВНИ СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 7. 
Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
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ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 8. 

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
Oснивaч нe oдгoвaрa зa oбaвeзe Прeдузeћa, oсим у случajeвимa прoписaним зaкoнoм. 

 
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 9. 
Предузеће заступа и представља директор Предузећа. 

 
УПИС ПРЕДУЗЕЋА У РЕГИСТАР 

Члан 10. 
Предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом Одлуком, региструје у регистар у складу са 

законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. 
 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 11. 
Предузеће послује као јединствена радна целина. 
За вршење сродних послова, Предузеће образује унутрашње организационе јединице. 
Актом Предузећа уређује се унутрашња организација и систематизација послова. 

 
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 12. 
Претежна делатност којом ће се бавити Јавно предузећe Аеродром "Поникве" (у даљем тексту : Предузеће) je : 

 
- 52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају    
 

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 13. 

Предузеће може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове 
предвиђене законом и то : 

- 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају    
- 52.10 Складиштење    
- 46.14 Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона    
- 46.16 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже    
- 46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана    
- 46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа    
- 46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа    
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем    
- 46.32 Трговина на велико месом и производима од меса    
- 46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима    
- 46.34 Трговина на велико пићима    
- 46.35 Трговина на велико дуванским производима    
- 46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима    
- 46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима    
- 46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце    
- 46.39 Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном    
- 46.41 Трговина на велико текстилом    
- 46.42 Трговина на велико одећом и обућом    
- 46.43 Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство    
- 46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима    
- 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима    
- 46.47 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење    
- 46.48 Трговина на велико сатовима и накитом    
- 46.49 Трговина на велико осталим производима за домаћинство    
- 46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима  
- 46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом    
- 46.6 Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором    
- 46.61 Трговина на велико пољопривредним машинама, опремом и прибором    
- 46.62 Трговина на велико алатним машинама    
- 46.63 Трговина на велико рударским и грађевинским машинама   
- 46.65 Трговина на велико канцеларијским намештајем    
- 46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом    
- 46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом    
- 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима    
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико    
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном    
- 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама    
- 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама    
- 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама    
- 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама    
- 47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама    
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- 47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама    
- 47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама    
- 47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама    
- 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама    
- 47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама    
- 47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у специјализованим продавницама    
- 47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама    
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама    
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама    
- 47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама    
- 47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама    
- 47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим  

  продавницама    
- 47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама    
- 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама    
- 47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама    
- 47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама    
- 47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама    
- 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама    
- 47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим продавницама    
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама    
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама   
- 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама    
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у  

  специјализованим продавницама    
- 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама    
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама    
- 47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама    
- 47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама     
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама    
- 47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета    

 - 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца    
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника    
- 49.32 Такси превоз    
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају    
- 49.41 Друмски превоз терета   
- 52.24 Манипулација теретом    
- 55.10 Хотели и сличан смештај      
- 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак      
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта      
- 56.21 Кетеринг      
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране      
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића      
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина      
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима      
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења      
- 79.11 Делатност путничких агенција      
- 79.12 Делатност тур-оператора      
- 79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима   
 

Члан 14. 
Предузеће може да оснива зависна друштва капитала за обављање делатности из предмета свог пословања. 

 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА   

Члан 15. 
 Основни капитал за оснивање и почетак рада Предузећа у износу од 500 еура у динарској противредности, обезбеђује град 

Ужице као оснивач.   
Члан 16. 

Имовину предузећа чини и право коришћења непокретностима које је Република Србија на основу Уговора о преносу права 
коришћења Ов. I број 7628/2010 од 23.12.2010. године пренела на град Ужице део војног комплекса ''Поникве'' код Ужица и то : 19 
објеката укупне површине 4.744 м2, и земљиште под објектима и око објеката укупне површине 551ха 09 а 06 м (укључујући и 
полетно-слетну стазу са вештачким застором површине 138.825 м2 ).   
 Имовину Предузећа чине и право коришћења на покретним и непокретним стварима у државној својини Републике Србије, 
као и право јавне својине на непокретностима града Ужица, а које град Ужице пренесе правним послом на Предузеће, у складу са 
законом. 

Имовину Предузећа чине и новчана средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права. 
Предузеће користи средства и добра у државној и другим облицима својине, у складу за законом, Статутом града и овом 

одлуком.  
Члан 17. 

O пoвeћaњу или смaњeњу oснoвнoг кaпитaлa Прeдузeћa oдлучуje оснивaч у склaду сa зaкoнoм. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 4/11 
 

 

10 

Члан 18. 
Непокретности (земљиште, зграде, помоћни објекти и друго), које чине средства којима послује Предузеће, не могу се 

отуђити из имовине Предузећа, без сагласности оснивача. 
Прибављање и отуђење покретне имовине Предузећа чија је вредност већа од процењене вредности за набавку мале 

вредности, а која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, врши се уз сагласност оснивача. 
 

Члан 19. 
Предузеће послује по тржишним условима. 

 
УЛАГАЊЕ КАПИТАЛА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 20. 
Предузеће може улагати капитал у друга друштва капитала за обављање делатности од општег интереса или делатности која 

није делатност од општег интереса, уз прибављену сагласност оснивача. 
 
СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 21. 
Предузеће, у оквиру обављања својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора : 
- буџета Републике, 
- буџета града Ужица, 
- буџета других општина и градова, 
- продајом производа и услуга, 
- кредита, 
- донација и поклона,  
- осталих извора, у складу са законом. 

 
Члан 22. 

Оснивач учествује својим средствима у изградњи комуналних објеката од стратешког значаја за Град Ужице или интереса за 
више локалних самоуправа или локалну самоуправу, у складу са плановима развоја. 
 
РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

Члан 23. 
Добит Предузећа, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге 

намене, у складу са законом, прописима оснивача и овом Одлуком. 
 
ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 24. 
Елементи за образовање цена производа и услуга Предузећа уређују се посебном одлуком Тарифама аеродромских услуга, 

коју доноси Управни одбор Предузећа, по претходно прибављеној сагласности оснивача, у складу са законом. 
 
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 25. 
Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
Плановима и програмом рада Предузећа, утврђује се пословна политика и развој предузећа, одређују се непосредни задаци 

предузећа и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
Члан 26. 

Планови и програми Предузећа су: 
- план и програм развоја Предузећа, 
- финансијски планови, 
- други планови и програми. 
Планови и програми Предузећа, доносе се по правилу, до краја године за наредну годину. 

 
ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
Органи Предузећа су Управни одбор, директор и Надзорни одбор. 
Управни одбор и директор Предузећа чине управу предузећа. 
Члан управе Предузећа и Надзорног одбора не може бити лице за које наступи случај прописан законом за искључење и 

ограничење избора или неспојивости функција. 
 
УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 28. 
Управни одбор Предузећа има 7 чланова који се именују на период од четири године. 
Председника и чланове Управног одбора именује Скупштина града Ужица. 
Председника и четири члана Управног одбора предлаже Градско веће града Ужица из реда стручњака и у области : 

финансија, банкарства, права и саобраћајне технике и технологије, са најмање 5 година искуства у привредном пословању. 
Два члана Управног одбора бирају се из реда запослених на начин и у складу с критеријумима утврђеним Статутом. 

 
Члан 29. 

Председник, заменик председника и чланови Управног одбора могу се разрешити на исти начин на који су и изабрани. 
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Члан 30. 
Управни одбор Предузећа је надлежан да, у складу са законом, актима оснивача и овом Одлуком : 
 

 1. доноси Статут Предузећа, 
 2. доноси годишњи програм пословања, 
 3. усваја годишњи обрачун и извештај о пословању, 
 4. одлучује о расподели годишње добити, 
 5. одлучује о промени пословног имена Предузећа, 
 6. одлучује о промени седишта Предузећа, 
 7. одлучује о улагању капитала, 
 8. одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 
 9. доноси инвестиционе одлуке, 
           10. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, 
           11. одлучује о оснивању нових предузећа, 
           12. доноси акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, 
           13. доноси програм и одлуку о својинској трансформацији, 
           14. утврђује тарифу аеродромских услуга; 
           15. одлучује о располагању акцијама и уделима, 
           16. одлучује о прибављању и отуђењу имовине веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, 
           17. одлучује о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса, 
            18. утврђује зараду директора и председника Управног одбора и накнаду за рад чланова Управног одбора, председника и 
чланова Надзорног одбора, 
            19. доноси одлуку о цени производа и услуга, 
            20. доноси Пословник о свом раду, 
            21. доноси друге акте и одлуке у складу са законом и општим и другим актима Предузећа. 

Скупштина Града, даје сагласност на одлуке Управног одбора Предузећа, из става 1. овог члана, из тачке: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 
13. и 14. 

Градско веће, даје сагласност на одлуке Управног одбора Предузећа, из става 1. овог члана, из тачке: 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
17, 18. и 19. 
 
ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 31. 
Директор заступа Предузеће у унутрашњем и спољнотрговинском промету, са неограниченим овлашћењима. 
Директор Предузећа организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, одговара за законитост рада 

предузећа, предлаже основе пословне политике, план рада и развоја и програм пословања и предузима мере за њихово спровођење, 
извршава одлуке Управног одбора, врши и друге послове утврђене законом, Статутом града Ужица, Статутом Предузећа и 
колективним уговором. 

Директора Предузећа именује и разрешава Скупштина града Ужица. 
Директор се именује на период од четири године. 

 
Члан 32. 

Оснивач може, до именовања директора Предузећа, да именује вршиоца дужности директора и то за период до једне године. 
 

Члан 33. 
Услoви зa избoр и имeнoвaњe дирeктoрa у складу законом и актима  оснивача, уређуjу сe Статутом Предузећа. 

 
Члан 34. 

Дирeктoр Прeдузeћa мoжe бити рaзрeшeн дужнoсти aкo Предузеће пoслуje сa губиткoм, aкo сe утврди дa je нeспoсoбaн дa 
oргaнизуje и вoди пoслoвaњe Прeдузeћa, нa сoпствeни зaхтeв и у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм, актима оснивача и Статутом 
Предузећа. 

 
Члан 35. 

Директор Предузећа, у складу са законом, актима Оснивача и овом  Одлуком : 
1. организује и руководи радом и пословањем Предузећа, 
2. заступа и представља Предузеће, 
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа, 
4. предлаже основе пословне политике, план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење, 
5. о траженим информацијама, јавно објављује шетомесечни и годишњи информатор о раду, 
6. подноси извештаје о извршењу планова и програма рада Предузећа, Управном одбору, приликом усвајања полугодишњег 

обрачуна и завршног рачуна, 
7. учествује у раду Управног одбора и извршавању његових одлука, 
8. доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Предузећа, уз претходну сагласност Градског 

већа, 
9. врши и друге послове утврђене законом, актима оснивача, овом Одлуком и актима Предузећа. 

 
Члан 36. 

Одговорност директора Предузећа утврђује се начин и по поступку, утврђен законом, актима оснивача и Статутом Предузећа. 
Дирeктoр Прeдузeћa je зa свoj рaд oдгoвoрaн Упрaвнoм oдбoру Предузећа и оснивaчу. 
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НАДЗОРНИ ОДБОР 
Члан 37. 

Надзорни одбор Предузећа именује оснивач, у складу са законом, актима оснивача и овом Одлуком. 
Надзорни одбор Предузећа има укупно 3 члана. 
Два члана Надзорног одбора Предузећа, предлаже и именује надлежан орган оснивача. 
Једног члана Надзорног одбора Предузећа предлажу запослени у Предузећу на начин и по поступку утврђеним Статутом 

Предузећа. 
Решењем снивача о именовању надзорног одбора Предузећа, одређује се председник надзорног одбора. 
У складу са одредбама Пословника о раду надзорног одбора, надзорни одбор именује заменика председника надзорног 

одбора Предузећа. 
Надзорни одбор Предузећа именује се на период од четири године. 

 
 

Члан 38. 
Председник и чланови надзорног одбора могу се разрешити на исти начин на који су и изабрани. 

 
Члан 39. 

Надзорни одбор Предузећа, у складу са законом, прописима оснивача и овом Одлуком : 
- надзире пословање Предузећа, 
- врши надзор над законитошћу рада управе Предузећа, 
- прегледа периодичне и годишње извештаје и обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, 
- утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Предузећа воде уредно и у складу са прописима, 
- даје мишљење о предлозима за расподелу добити, 
- разматра извештаје ревизора, 
- најмање једанпут годишње, подноси извештаје о извршеном надзору, оснивачу и управном одбору Предузећа, 
- доноси Пословник о свом раду, 
- обавља и друге полсове утврђене законом, прописима Оснивача, овом Одлуком и актима Предузећа. 

 
 
 
ОДГОВОРНОСТ ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 40. 
Директор, чланови управног и надзорног одбора Предузећа, одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Предузећу, 

повериоцима и оснивачу у случајевима и под условима утврђеним законом. 
 
АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 41. 
Општи акти Предузећа су статут и други општи акти утврђени законом и прописима оснивача. 
Предузеће и његови органи у оквиру своје надлежности, доносе одлуке, правилнике, упутства, решења, закључке, препоруке 

и друге одговарајуће акте. 
Члан 42. 

Статутом Предузећа уређују се унутрашња организација предузећа, делокруг рада органа, права и обавезе делова Предузећа у 
правном промету, овлашћења у погледу располагања средствима од стране делова предузећа и друга питања од значаја за пословање 
Предузећа. 
 
РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 43. 
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, регулишу се колективним уговором Предузећа у складу са 

законом и актима оснивача. 
Колективни уговор Предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором. 

 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ 

Члан 44. 
 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, остварују се у складу са законом и прописима 
донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актом Предузећа или уговором о раду. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

Члан 45. 
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу 

рада. 
У Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка, 

колективним уговором и актом оснивача. 
Члан 46. 

У случају штрајка, у Предузећу се мора обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности. 
Минимум процеса рада утврђује оснивач, у складу са законом. 

 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 47. 
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и 

да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
Статутом Предузећа, детаљније се утврђују активности Предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и 

прописима Оснивача, који регулишу област заштите животне средине. 
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ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 
Члан 48. 

Оснивач, у складу са законом и својим актима, обезбеђује опште, техничке, материјалне и друге услове за развој делатности 
Предузећа. 
 
ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

Члан 49. 
У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина града може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења 

услова за несметано функционисање предузећа и обављање делатности од општег интереса, а нарочито : 
- промену унутрашње организације јавног предузећа; 
- разрешење органа које именује и именовање привременог органа предузећа; 
- ограничење права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима; 
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у државној својини. 
У случају штрајка радника Предузећа, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса. 
Минимум процеса рада утврђује Скупштина града, у складу са законом. 

 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

Члан 50. 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, Скупштина града, доноси: 
- одлуку о организовању Предузећа, 
- тарифни систем за обрачун аеродромских услуга, 
- одлуку о статусним променама Предузећа, 
- решење о именовању и разрешењу директора Предузећа 
- решење о именовању и разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора Предузећа, 
- друге одлуке и акте Предузећа наведене у овој Одлуци, актима Предузећа и у складу са законом. 

 
ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 51. 
Рад Предузећа је јаван. 
За јавност рада Предузећа одговоран је директор Предузећа. 

 
ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 52. 
Доступност информацијама од јавног значаја, Предузеће врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног 

приступа информацијама од јавног значаја. 
 
ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 53. 
 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком дирктора или управног одбора Предузећа (у даљем тексту 
: управа Предузећа), чије би саопштавање наовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и штетило би његовом пословном 
угледу и интересима. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 

 До именовања Управног одбора, послове Управног одбора Предузећа,  обављаће Привремени управни одбор у саставу :  
 
-  Бранко Бешевић, саобраћајни инжењер, председник,  
-  Мирјана Радојичић, дипл. правник, члан,   
-  Владимир Николић, пилот, члан, 
-  др. Небојша Костић, дечији хирург,  члан, 
-  Синиша Митровић, пилот у пензији,  члан, 
-  Зоран Аџић, дипл. економиста 
-  Иван Филиповић, студент 

 
Члан 55. 

 Привремени управни одбор: 
 - доноси Статут Предузећа у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
 - обавља и друге послове у складу са законом, овом Одлуком и Статутом града Ужица. 
 

Члан 56. 
До именовања Надзорног одбора, послове Надзорног одбора Предузећа, обављаће Привремени надзорни одбор у саставу : 
- Жељко Петковић, адвокат 
- Владимир Стојић, привредник, 
- Горан Антонијевић, официр у пензији 

Члан 57. 

 До именовања директора Предузећа, послове директора ће обављати вршилац дужности директора Саша Савић.  
 Овлашћује се вршилац дужности да предузме све радње у вези са уписом Предузећа у регистар привредних субјеката. 
 Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже  годину дана.  
 

Члан 58. 

 Оснивач ће у року од 30 дана од почетка рада Предузећа именовати Управни и Надзорни одбор. 
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Члан 59. 

 Обавезује се Управни одбор да у року од 15 дана од дана именовања распише конкурс за избор директора. 
 

Члан 60. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  
 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 023-10/2011, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

11. На основу члана 33. став 1. тачка 4. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", 
број 111/09) и члана 41. Статута града Ужица  ("Службени лист града Ужица", број  11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 02. марта 2011. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
1. За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији Града Ужица (у даљем 

тексту: Град) образује се Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб).  
2. Штаб обавља следеће послове:  
 1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
 2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
 3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 
 4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
 5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним 

ситуацијама; 
 6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим 

мерама; 
 7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних 

лица; 
 8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
 9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
 10) доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 11) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
 12) именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
 13) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице локалне 

самоуправе, односно града. 
 14) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе. 
3. Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Града, на предлог Штаба, доноси Градоначелник Града Ужица (у 

даљем тексту: Градоначелник).  
4. Штаб, по потреби, образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.  
5. Стручне и административне послове за потребе Штаба обавља Градска управа за инспекцијске послове и комуналну 

полицију.  
6. У Штаб именују се:  

1) ЈОВАН МАРКОВИЋ, - градоначелник -за команданта Штаба, 
2) МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ, - заменик градоначелника - за заменика команданта Штаба, 
3) МИРОСЛАВ СТЕФАНОВИЋ - за начелника Штаба  
- за чланове Штаба именују се:  
4) ЂОРЂЕ МИЈУШКОВИЋ - Помоћник градоначеника за саобраћај и инфраструктуру 
5) БРАНКИЦА ЈЕРЕМИЋ - Помоћник градоначеника за социјална питања 
6) ПРЕДРАГ ГАВОВИЋ - члан Градског већа задужен за месне заједнице 
7) РАДИВОЈЕ РАДИВОЈЕВИЋ - члан Градског већа задужен за јавна предузећа и установе 
8) ЗОРАН МИЛОЈЕВИЋ - члан Градског већа задужен за послове села и пољопривреде и 

ванредне ситуације 
9)  ГОРАН ФИЛИПОВИЋ - директор ЈКП "Нискоградња" 
10) МИЛОМИР СРЕДОЈЕВИЋ - директор ЈКП "Водовод" 
11) ДАРКО ШИМШИЋ - директор ЈП "Дирекција за изградњу" 
12) БРАНИСЛАВ МАРИЋ - директор ЈКП "Биоктош" 
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13) Др ОЛИВЕРА ЈАЊИЋ - представник Завода за јавно здравље 
14) РАДОСЛАВ СИМОВИЋ - представник "Електродистрибуција" Ужице 
15) Др ОЛГА ВУЧИЋЕВИЋ - представник Опште болнице Ужице 
16)  ДРАГОМИР ЋИТИЋ - представник Црвеног крста Ужице 
17)  ЗОРАН ПРЉЕВИЋ - представник МУП-а Ужице 
 

 7. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица".  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 87-11/11, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 12. На основу члана 52. и 53. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09) и члана 41. 
Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 2. марта 2011. године, 
доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 
 1. Бојана Тешић, разрешава се дужности члана Управног одбора Дечијег вртића Ужице, као представник оснивача. 

 2. Милан Тошић, именује се за члана Управног одбора Дечијег вртића Ужице, као представник оснивача. 

 3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 60-15/10, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 13. На основу члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ужице ("Сл. лист општине Ужице", број 
11/02) и члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 2. марта 
2011. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 
 1. Наталија Јовановић, разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке организације Ужице, као представник 
оснивача. 

 2. Вера Ристић, именује се за члана Управног одбора Туристичке организације, као представник оснивача. 

 3. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 119-1/11, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 14. На основу члана 63. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 2. марта 2011. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 I Радован Ристовић разрешава се дужности председника Савета за младе. 

 II Немања Кутлешић, Милош Вујић, Марија Кондић, Милош Вермезовић, Лена Тасић и Данка Каримановић разрешавају се 
дужности чланова Савета за младе. 

 III Илија Мићевић, члан Градског већа, бира се за председника Савета за младе. 
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 IV За чланове Савета за младе бирају се: 

− Марко Ђокић, Економска школа, 

− Софија Рабреновић, Уметничка школа, 

− Матија Љубичић, Техничка школа, 

− Ђорђе Форст, Високо пословно-техничка школа, 

− Александра Ђорић, Учитељски факултет и 

− Дарко Вуксановић, Локална канцеларија за младе. 

 V Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-12/11, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 15. На основу члана 48. и 56. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 2. марта 2011. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

 
 I Зоран Милић, разрешава се дужности члана Комисије за прописе због престанка мандата одборника. 

 II Радомир Шпирић, именује се за члана Комисије за прописе. 

 III Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-12/11, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

 16. На основу члана 41. Статута града Ужица ("Сл. лист града Ужица", број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 
одржаној 2. марта 2011. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА 

 
 I Првослав Бабић, разрешава се дужности члана Комисије за стамбена питања због престанка мандата одборника. 

 II Бранка Благојевић, именује се за члана Комисије за стамбена питања. 

 III Ово Решење објавити у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I  број 06-12/11, 2.03.2011. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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