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38. На основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 54/11), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 28.03.2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА 

 
1. Потврђује се мандат одборници Скупштине града Ужица, Тањи Анђић, која је изабрана на изборима одржаним 06. 

маја 2012. године, са изборне листе ПОКРЕНИМО УЖИЦЕ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ - БК). 

2. Ова Одлука објављује се у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 06-26/13, 14.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

39. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03. 2013. године донета је следећа : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКИХ АКАТА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом Одлуком, у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима,  врши се усклађивање  Одлуке о оснивању јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу'' ("Службени лист општине Ужице" број 6/93) и Одлуке о организовању Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу'' Ужице (''Службени лист општине Ужице'', број 2/05) којом је организовано као Јавно предузеће ''Дирекција за 
изградњу'' и уписано у  регистар Агенције за привредне регистре Решењем број 31774/2005 од 2005. године. 

 
Циљеви оснивања 

Члан 2. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног пружања архитектонских и 
инжењерских услуга, пројектовања, израде планова, надзора изградње, као и одржавања улица, путева и других грађевина чији је 
инвеститор град Ужице, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.  
 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 -  претежна делатност Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу'' и Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 -  заступање Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу''. 
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II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' је: 
 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983. 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица. 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за 
свој рачун. 

 
Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' послује под следећим пословним   именом : Јавно предузеће ''Дирекција за 
изградњу'' Ужице. 
 Скраћено пословно име је ЈП ''Дирекција за изградњу'' Ужице.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', уз сагласност оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' је у Ужицу, улица Вуколе Дабића број 1-3. 
 О промени седишта Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличким писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' Ужице и 
место за датум и број. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'', а који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, 
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са 
законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 12. 
 Претежна делатност Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' је: 

- - 42.11 Изградња путева и аутопутева  
 Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' ће се бавити и другим делатностима, као што 
су: 

- 71.11 Архитектонска делатност; 
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина 
- 43.11 Рушење објеката 
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине; 
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 
- 73.20 Истраживање тржишта испитивање јавног мњења; 
- 70.21 Делатност комуникације и односа са јавношћу; 
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; 
- 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско   
             саветовање;   
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- 69.10 Правни послови; 
- 68.31 Делатност агенција за некретнине; 
- 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 
- 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услуге; 
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности; 
- 64.99 Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских  
            фондова;           
- 64.91 Финансијски лизинг. 
 

   Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', као и о обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
Члан 14. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове 
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има град Ужице, као оснивач према Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу''.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 15. 
 Основни капитал Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' , уписан и уплаћен, износи 328.995.866,00 динара. 

 
Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 
 Имовину Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.  

 
Члан 17. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', у складу са законом и актима 
Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу'', као 
и права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' одлучује Скупштина града Ужица, 
као оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 
Члан 19. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета града Ужица  
– из буџета Републике Србије и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Цене услуга предузећа 

Члан 20. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
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 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 21. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, 
у складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и 
развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу''. 

 
Планови и програми 

Члан 23. 
 Планови и програми Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' су : 
 – план и програм развоја Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 

 
Услови и начин задужења јавног предузећа 

Члан 24. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', град Ужице, као оснивач има следећа 
права: 
 - право управљања Јавним предузећем ''Дирекција за изградњу'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 26. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' основано, Скупштина 
града Ужица даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
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Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене, односно тарифе, у складу са годишњим програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин 
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', Скупштина града Ужица предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 31. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', Градско веће града Ужица предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, 
а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 

 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 
Пословање под тржишним условима 

Члан 32. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 33. 
 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' своје услуге може пружати и корисницима 
са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно 
снабдевање крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' обавља у складу са посебно закљученим 
уговорима. 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Добит Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног 
капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 

 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Органи јавног предузећа 

Члан 35. 
 Управљање у Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
Члан 36. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу''. 

 
Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 37. 
 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
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- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса  
   за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног  
  управљања; 
-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против   привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 38. 
 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 39. 
 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси Статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором предузећа; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 

 
2) Директор  

Члан 41. 
 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' : 
 1) представља и заступа Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 

 
Зарада директора 

Члан 43. 
 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
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Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 48. 

 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним 
уговором и посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' ближе се уређују унутрашња 
организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', у складу са 
законом и овом Одлуком. 

Радни односи 
Члан 51. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'', у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 
  

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 52. 

 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 актима Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' и 
уговором о раду. 

Заштита животне средине 
Члан 53. 

 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' 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 Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне 
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 54. 

 Рад Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' одговоран је директор. 

 
Доступност информација 

Члан 55. 
 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
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Пословна тајна 
Члан 56. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу'' и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, ''Дирекција за изградњу'' морају бити у 
складу са општим актима Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 58. 
 Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'', су дужни да ускладе у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу''. 
 

Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлуке о оснивању јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' ("Службени 
лист општине Ужице" број 6/93) и  Одлука о организовању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу'' (''Службени лист града Ужица'' 
број 2/05) у делу у којима су у супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

  
40. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 

Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
 

1. Радул Петронијевић, дипл.инг.машинства, именује се за председника Надзорног одбора ЈП Дирекција за 
изградњу Ужице.  

2. Лепосава Божић, дипл.инг. организационих наука, именује се за члана Надзорног одбора ЈП Дирекција за 
изградњу Ужице.  

3. Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4. Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-45/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 41. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), , као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08,17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03. 2013. године донета је следећа : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКИХ АКАТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ НИСКОГРАДЊА“ 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом Одлуком,  у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Нискоградња'' ("Службени лист општине Ужице" број 12/89) и Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' Ужице (''Службени лист општине Ужице, број 2/05) којом је организовано као Јавно комунално предузеће 
''Нискоградња'' и уписано у  регистар Агенције за привредне регистре Решењем број 44312/2005 од 2005. године. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 5/13 
 

 

45 

Циљеви оснивања 
Члан 2. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева, као 
делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.  

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 
 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 -  претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња'' и Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 -  заступање Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално предузеће ''Нискоградња''. 
 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''  је: 
 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983. 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица. 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 5. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за 
свој рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа 
Члан 8. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' послује под следећим пословним   именом : Јавно комунално предузеће 
''Нискоградња'' Ужице. 
 Скраћено пословно име је ЈКП ''Нискоградња'' Ужице.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', уз сагласност оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' је у Ужицу, улица Међај број 19. 
 О промени седишта Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличким писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Ужице 
и место за датум и број. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'', а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, 
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 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
Претежна делатност 

Члан 12. 
 Претежна делатност Јавног комуналног предузећа '' Нискоградња '' је:  
 - 42.11 Изградња путева и аутопутева. 

Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' ће се бавити и другим делатностима, као 
што су: 
 - 42.13 Изградња мостова и тунела; 
 - 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина; 
 - 43.11 Рушење објеката; 
 - 43.12 Припрема градилишта; 
 - 23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство; 
 - 23.64 Производња свежег бетона; 
 - 08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде; 
 - 45.20 Одржавање и поправка моторних возила; 
 - 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном       
  опремом; 
 - 49.41 Друмски превоз терета; 
 - 71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање; 
 - 77.12  Изнајмљивање и лизинг камиона; 
 - 77.32  Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство; 
             
   Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', као и о обављању других делатности које служе 
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
Члан 14. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. 
ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има град Ужице, као оснивач према Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња''.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 15. 
 Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', уписани и уплаћени, износи 1000,00 динара. 
 

Имовина јавног предузећа 
Члан 16. 

 Имовину Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са 
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.  

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Нискоградња'', у складу са законом и актима 
Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња'', 
као и права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' одлучује Скупштина града Ужица, 
као оснивач у складу са законом. 
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Средства јавног предузећа 
Члан 19. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
- продајом производа и услуга, 
- из кредита, 
- из донација и поклона, 
- из буџета града Ужица  
- из буџета Републике Србије и 
- из осталих извора, у складу са законом. 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 20. 
 Елементи за одређивање цена комуналних производа и услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
 

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 21. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' је обавезно да цену комуналних услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
 Цене производа и услуга који се односе на тржишно пословање изузимају се из става 1, 2. и 3. овог члана. 
  

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану 
рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће ''Нискоградња''. 
 

Планови и програми 
Члан 23. 

 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' су : 
 – план и програм развоја Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 

 
Услови и начин задужења јавног предузећа 

Члан 24. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
текуће ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', град Ужице, као оснивач има следећа 
права: 
 - право управљања Јавним комуналним предузећем ''Нискоградња'' на начин утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка рада Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
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Обезбеђење општег интереса 
Члан 26. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' основано, Скупштина 
града Ужица даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене производа и услуга, односно тарифе Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', у складу са годишњим 
програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин 
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 
 

Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', Скупштина града Ужица предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, 
а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 31. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', Градско веће града Ужица предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, 
а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 32. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 33. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' своје производе и услуге може 
испоручивати и пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава 
стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Испорука производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' обавља у складу са 
посебно закљученим уговорима. 

 
Расподела добити 

Члан 34. 
 Добит Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање 
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' утврђује се у временским периодима, на начин и по 
поступку утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
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VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
  

 
Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 37. 
 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса  
   за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног  
  управљања; 
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против     привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера     безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 
 

Мандат чланова Надзорног одбора 
Члан 38. 

 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' и стара се о њиховој 
реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' и доставља их оснивачу ради давања 
сагласности; 
 8) доноси Статут Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавно комуналног г предузећа ''Нискоградња'' уз 
сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 5/13 
 

 

50 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 
2) Директор  

 
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  
 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' : 
 1) представља и заступа Јавно комунално предузеће ''Нискоградња''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 48. 

 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат, због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним 
уговором и посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', мора се обезбедити минимум процеса рада у 
обављању делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
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Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' ближе се уређују унутрашња 
организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', у складу са 
законом и овом Одлуком. 

 
Радни односи 

Члан 51. 
 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'', у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 52. 
 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 актима Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' и 
уговором о раду. 

 
Заштита животне средине 

Члан 53. 
 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' 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 Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне 
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

 
Јавност рада предузећа 

Члан 54. 
 Рад Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' одговоран је директор. 

 
Доступност информација 

Члан 55. 
 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' врши у складу са одредбама закона 
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 
Пословна тајна 

Члан 56. 
 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног комуналног предузећа 
''Нискоградња'' и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

 
Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 Други општи акти Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Нискоградња''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу ''Нискоградња'' морају бити у 
складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 

 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 58. 

 Јавно комунално предузеће ''Нискоградња'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'', су дужни да ускладе у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу Статута Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња''. 
 

Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' ("Службени 
лист општине Ужице" број  12/89) и Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' (''Службени лист града 
Ужица'' број 2/05) у делу у којима су у супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-46/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

42. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП «НИСКОГРАДЊА» 
 
1.Љиљана Костадиновић, дипл.правник,  именује се за председника Надзорног одбора ЈКП «Нискоградња» Ужице.  
2. Драган Ђурковић, дипл.инг. машинства, именује се за члана Надзорног одбора ЈКП «Нискоградња» Ужице.  
3.Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4.Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-46/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 43. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03. 2013. године донета је следећа : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКИХ АКАТА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ВОДОВОД“  
 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом Одлуком,  у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод'' ("Службени лист општине Ужице" број  13/89) и Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' Ужице (''Службени лист општине Ужице, број 2/05) којом је организовано као Јавно комунално предузеће '' 
Водовод '' и уписано у  регистар Агенције за привредне регистре Решењем број 26022/2005 од 2005. године. 
 

Циљеви оснивања 
Члан 2. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и 
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба 
крајњих корисника услуга.  

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 
 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 -  претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу ''Водовод'' и Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 -  заступање Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално предузеће ''Водовод''. 
 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Водовод''  је: 
 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983 .  
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица. 

 
Правни статус јавног предузећа 
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Члан 5. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' послује под следећим пословним   именом : Јавно комуналног предузеће ''Водовод'' 
Ужице. 
 Скраћено пословно име је ЈКП ''Водовод'' Ужице.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', уз сагласност оснивача. 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' је у Ужицу, улица Хероја Луна бб. 
 О промени седишта Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличким 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' Ужице и 
место за датум и број. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', а 
који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује 
у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Претежна делатност 
Члан 12. 

 Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' је: 
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће '' Водовод'' ће се  бавити и другим делатностима, као што 
су: 
 - 37.00  Уклањање отпадних вода 
 - 38.32   Поновна употреба разврстаних материјала 
 - 39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 
 - 42.21   Изградња цевовода 

- 42.91   Изградња хидротехничких објеката 
- 43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   

                          система 
- 70.10   Управљање економским субјектом 
- 70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 
- 71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање 
- 71.20   Техничко испитивање и анализе 
- 46.76   Трговина на велико и мало осталим полупроизводима; 
- 46.77   Трговина на велико отпацима и остацима 
- 49.41   Друмски превоз терета 
- 52.10   Складиштење 
Јавно комунално предузеће ''Водовод'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне 

делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', као и о обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
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 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
Члан 14. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове 
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има град Ужице, као оснивач према Јавном комуналном предузећу ''Водовод''.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 15. 
 Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' уписан и уплаћен  износи 1.000,00  динара. 
 

Имовина јавног предузећа 
Члан 16. 

 Имовину Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' 
са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', у складу са законом и актима 
Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Водовод'', као и 
права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Водовод'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' одлучује Скупштина града Ужица, као 
оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 
Члан 19. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета града Ужица  
– из буџета Републике Србије и 
– из осталих извора, у складу са законом. 
 

Цене производа и услуга предузећа 
Члан 20. 

 Елементи за одређивање цена комуналних производа и услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 21. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у 
складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
  

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и 
развоја. 
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 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће ''Водовод''. 
 

Планови и програми 
Члан 23. 

 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' су : 
 – план и програм развоја Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 

 
Услови и начин задужења јавног предузећа 

Члан 24. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно комунално предузеће ''Водовод'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', град Ужице, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Јавним комуналним предузећем ''Водовод'' на начин утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Водовод''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка рада Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 26. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће ''Водовод'' основано, Скупштина града 
Ужица даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене производа и услуга, односно тарифе Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', у складу са годишњим 
програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
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Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Скупштина града Ужица предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 31. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', Градско веће града Ужица предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 32. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 33. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Водовод'' своје производе и услуге може испоручивати 
и пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Испорука производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Водовод'' обавља у складу са 
посебно закљученим уговорима. 
 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Добит Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног 
капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном комуналном предузећу ''Водовод'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
Члан 36. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод''. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 37. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
-  да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса  
   за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног  
  управљања; 
-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против   привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера     безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 38. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем. 
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 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' и стара се о њиховој 
реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси Статут Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' уз 
сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 
2) Директор  

 
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  
 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' : 
 1) представља и заступа Јавно комунално предузеће ''Водовод''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Водовод''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног комуналног предузећа    ''Водовод''. 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
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Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 48. 

 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном комуналном предузећу ''Водовод'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором 
и посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' ближе се уређују унутрашња 
организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', у складу са 
законом и овом Одлуком. 

Радни односи 
Члан 51. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'', у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 52. 
 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 актима Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' и 
уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 53. 

 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' 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 Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне 
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

 
Јавност рада предузећа 

Члан 54. 
 Рад Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' одговоран је директор. 
 

Доступност информација 
Члан 55. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Водовод'' врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
Члан 56. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' и 
штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
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IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Водовод''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу ''Водовод'' морају бити у 
складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Јавно комунално предузеће ''Водовод'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног комуналног предузећа ''Водовод'', су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод''. 
 

Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' ("Службени 
лист општине Ужице" број  13/89) и Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Водовод'' (''Службени лист града Ужица'' 
број 2/05) у делу у којима су у супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-47/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 

 

44. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП «ВОДОВОД» 
 
1.Данило Станковић, дипл. инг. машинства,  именује се за председника Надзорног одбора ЈКП «Водовод» Ужице.  
2.Владан Лучић, дипл. инг.машинства, именује се за члана Надзорног одбора ЈКП «Водовод» Ужице.  
3.Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4.Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-47/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

45. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03. 2013. године донета је следећа : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКИХ АКАТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БИОКТОШ''  
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом Одлуком,  у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Биоктош'' ("Службени лист општине Ужице" број  13/89) и Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа ''Биоктош'' Ужице (''Службени лист општине Ужице, број 2/05) којом је организовано као Јавно комунално предузеће 
''Биоктош'' и уписано у  регистар Агенције за привредне регистре Решењем број 34882/2005 од 2005. године. 
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Циљеви оснивања 
Члан 2. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и 
уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно : 
 - одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне 
намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне 
намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета; 
 - одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и 
приобаља; 
 - управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, 
који су намењени за обављање промета пољопривредно - прехрамбених и других производа; 
 - управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора 
одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава 
одвожење возила по налогу надлежног органа; 
 - управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), 
сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места 
смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума; 
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта 
за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење 
популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, 
глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног комуналног 
предузећа ''Биоктош'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 -  претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу ''Биоктош'' и Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног комуналног  предузећа ''Биоктош''; 
 -  заступање Јавног комуналног  предузећа ''Биоктош''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално предузеће ''Биоктош''. 
 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног  предузећа ''Биоктош''  је: 
 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983. 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица. 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун. 

Одговорност за обавезе јавног предузећа 
Члан 6. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Јавно  комунално предузеће ''Биоктош'' послује под следећим пословним   именом : Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' 
Ужице. 
 Скраћено пословно име је ЈКП ''Биоктош'' Ужице.  
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 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', уз сагласност оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' је у Ужицу, улица Хероја Луна бб. 
 О промени седишта Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличким 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице и 
место за датум и број. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', а 
који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 

 
Упис јавног предузећа у регистар 

Члан 11. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује 
у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Претежна делатност 
Члан 12. 

 Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' је: 
  

- 38.11- скупљање отпада који није опасан. 
 Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
 - 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области  управљања отпадом 

- 81.29 Чишћење улица, уклањање снега и леда 
- 37.00 Уклањање отпадних вода 
- 81.30 Уређење и одржавање паркова и вртова 
- 02.10 Проређивање и заштита шума и шумских појасева 
- 96.03 Погребне и сродне делатности 
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним   
             љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама 
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим  
             продавницама (погребна опрема) 
- 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 
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају 
- 52.10 Складиштење разноврсне робе (на пијацама) 
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама 
- 49.41 Друмски превоз терета 
- 43.12 Земљани радови 
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила, механичке и електричне поправке,  
            прање и полирање и др. 
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих  и двогодишњих биљака 
- 01.30 Гајење садног материјала 
- 01.29 Гајење новогодишњих и украсних јелки 
- 23.70 Сечење, обликовање и обрада камена  
- 16.24 Производња осталих производа од дрвета 
- 82.30 Организовање сајмова 
- 23.69 Производња осталих производа од бетона, цемента или предмета од  
            вештачког камена 
- 25.12 Производња металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре, капака,  
             капија и др. 
- 25.91 Производња челичних буради, канти, бачви, кутија (кошеви, корпе, тезге ) 
- 71.11. Просторно планирање и пројектовање ( пројектовање зелених површина ) 
- 68.20 Изнајмљивање некретнина и управљање њима 

   Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', као и о обављању других делатности које служе обављању 
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су 
испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
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 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
Члан 14. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове 
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има град Ужице, као оснивач према Јавном комуналном предузећу ''Биоктош''.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни капитал 
Члан 15. 

 Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', уписани и уплаћени, износи 21.648.000,00 динара на дан 
31.12.1997. и 6.929.399,00 динара на дан 07.12.2012. године. 

 
Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 
 Имовину Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним 
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'' са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', у складу са законом и актима 
Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Биоктош'', као и 
права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Биоктош'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' одлучује Скупштина града Ужица, као 
оснивач у складу са законом. 

Средства јавног предузећа 
Члан 19. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета града Ужица  
– буџета Републике Србије и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 20. 
 Елементи за одређивање цена комуналних производа и услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 21. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у 
складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
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Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и 
развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће ''Биоктош''. 
 
 

Планови и програми 
Члан 23. 

 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' су : 
 – план и програм развоја Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 
 

Услови и начин задужења јавног предузећа 
Члан 24. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', град Ужице, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Јавним комуналним предузећем ''Биоктош'' на начин утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка рада Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 26. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' основано, Скупштина града 
Ужица даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене производа и услуга, односно тарифе Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', у складу са годишњим 
програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

 
Континуирано и квалитетно пружање услуга 

Члан 28. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим 
се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
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Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећаји у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', Скупштина града Ужица предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 31. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', Градско веће града Ужица предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 32. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 33. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' своје производе и услуге може испоручивати 
и пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, 
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Испорука производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' обавља у складу са 
посебно закљученим уговорима. 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Добит Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног 
капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном комуналном предузећу ''Биоктош'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
комуналног предузећа ''Биоктош''. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 37. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године; 
 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно 
предузеће; 
 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 
 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 
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 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

Мандат чланова Надзорног одбора 
Члан 38. 

 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' и стара се о њиховој 
реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' и доставља их оснивачу ради давања 
сагласности; 
 8) доноси Статут Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' уз 
сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Биоктош'' и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 
2) Директор  

Члан 41. 
 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' заснива радни однос  у складу са законом и уговором о раду.  
 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' : 
 1) представља и заступа Јавно комунално предузеће ''Биоктош''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
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 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 48. 

 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат, због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном комуналном предузећу ''Биоктош'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором 
и посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' ближе се уређују унутрашња 
организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', у складу са 
законом и овом Одлуком. 

Радни односи 
Члан 51. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош'', у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 
  

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 52. 

 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 актима Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' и 
уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 53. 

 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' 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 Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне 
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 54. 

 Рад Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' одговоран је директор. 

 
Доступност информација 

Члан 55. 
 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
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Пословна тајна 
Члан 56. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ''Биоктош'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' и 
штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Биоктош''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу ''Биоктош'' морају бити у 
складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 
X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Јавно комунално предузеће ''Биоктош'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'', су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу Статута Јавног комуналног предузећа ''Биоктош''. 
 

Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' ("Службени 
лист општине Ужице" број  13/89) и Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Биоктош'' (''Службени лист града Ужица'' 
број 2/05) у делу у којима су у супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-42/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

46. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП «БИОКТОШ» 
 
1.Славиша Пројевић, дипл. економиста,  именује се за председника Надзорног одбора ЈКП «Биоктош» Ужице.  
2.Мирослав Милановић, дипл. правник, именује се за члана Надзорног одбора ЈКП «Биоктош» Ужице.  
3.Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4.Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-42/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

47. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03. 2013. године донета је следећа 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКИХ АКАТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“  
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
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Члан 1. 
 Овом Одлуком,  у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' ("Службени лист општине Ужице" број  12/89) и Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' (''Службени лист општине Ужице'', број 2/05) којом је организовано као Јавно 
комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' и уписано у  регистар Агенције за привредне регистре Решењем број 23653/2005 од 
2005 године. 
 

Циљеви оснивања 
Члан 2. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице '' оснива се и послује ради обезбеђивања трајних услова за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије - централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за 
потребе грејања, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.  

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице '' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 
 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице ''; 
 -  претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице ''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана Ужице '' и Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице '' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице ''; 
 -  заступање Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице ''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице '''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице '' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно комунално предузеће ''Градска топлана 
Ужице ''. 
 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице '' је: 
 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983 . 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица. 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана 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 6. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', осим у случајевима прописаним 
законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа 
Члан 8. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' послује под следећим пословним именом : Јавно комунално предузеће 
''Градска топлана Ужице''. 
 Скраћено пословно име је ЈКП ''Градска топлана Ужице''.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' ', уз сагласност 
оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' је у Ужицу, Трг партизана број 26. 
 О промени седишта Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача. 
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Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику 
и ћириличким писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' 
Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног комунално предузећа ''Градска топлана 
Ужице'' Ужице и место за датум и број. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице'', а који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' '. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у 
складу са законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 12. 
Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' је: 
-  35.30 Снабдевање паром и климатизација. 
Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' ће се бавити и другим 

делатностима, као што су: 
 -  81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме – чишћење димњака; 

 
-  43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих   

                        система; 
-  43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству; 
-  43.21 Постављање електричних инсталација; 
-  71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање; 
-  46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним       
  производима;  
-  49.41 Друмски превоз терета; 
-  46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима,  
 опремом и прибором за грејање. 

 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивање зависних друштава 

Члан 14. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из 
члана 12. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 
обавезе и одговорности које има град Ужице, као оснивач према Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана Ужице''.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 15. 
 Уписани и унети износ неновчаног основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' на дан 
31.12.2004. године  је 89.971.579,94 динара. 

 
Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 
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 Имовину Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу 
са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице'' са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', у складу са 
законом и актима Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном комуналном предузећу ''Градска 
топлана Ужице'', као и права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана Ужице'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' одлучује Скупштина 
града Ужица, као оснивач у складу са законом. 
 

Средства јавног предузећа 
Члан 19. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора: 

- продајом производа и услуга, 
- из кредита, 
- из донација и поклона, 
- из буџета града Ужица  
- из буџета Републике Србије и 
- из осталих извора, у складу са законом. 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 20. 
 Елементи за одређивање цена комуналних производа и услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 21. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм 
пословања, у складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' заснива се на дугорочном и средњорочном 
плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице''. 
 

Планови и програми 
Члан 23. 

 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' су : 
 – план и програм развоја Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' достављају се Скупштини града Ужица 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 
 

Услови и начин задужења јавног предузећа 
Члан 24. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката. 
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  Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за 
финансирање инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за 
финансирање текуће ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', град Ужице, као оснивач има 
следећа права: 
 - право управљања Јавним комуналним предузећем ''Градска топлана Ужице'' на начин утврђен Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка рада Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 26. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' основано, 
Скупштина града Ужица даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''; 

-  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
-   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комунално предузећа 
''Градска топлана Ужице'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 

 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 

-   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
-  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 

 
Члан 27. 

 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене производа и услуга, односно тарифе Јавног комуналног предузећа   ''Градска топлана Ужице'', у складу са 
годишњим програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на 
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 
несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим 
прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', Скупштина града Ужица 
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' да иступа у правном промету са трећим 
лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 31. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', Градско веће града Ужица 
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
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Пословање под тржишним условима 
Члан 32. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

 
Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 33. 
 У обављању своје претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' своје производе и услуге може 
испоручивати и пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава 
стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Испорука производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' обавља у 
складу са посебно закљученим уговорима. 
 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Добит Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' утврђује се у временским периодима, на начин и 
по поступку утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана Ужице'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 37. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
-  да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса  
   за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног  
  управљања; 
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против   привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена мера     безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 38. 
 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' и стара се о 
њиховој реализацији; 
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 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' и доставља их оснивачу ради 
давања сагласности; 
 8) доноси Статут Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана 
Ужице'' уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, Статутом Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице'' и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 
 
2) Директор  

 
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' заснива радни однос, у складу са законом и уговором о 
раду.  
 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' : 
 1) представља и заступа Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 

 
Зарада директора 

Члан 43. 
 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
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Вршилац дужности директора 

Члан 48. 
 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 

 
Остваривање права на штрајк 

Члан 49. 
 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана Ужице'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'', мора се обезбедити минимум процеса 
рада у обављању делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' ближе се уређују 
унутрашња организација, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана Ужице'', у складу са законом и овом Одлуком. 

 
Радни односи 

Члан 51. 
 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице'', у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 

 
Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 52. 
 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 актима Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана 
Ужице'' и уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 53. 

 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' 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 Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

 
Јавност рада предузећа 

Члан 54. 
 Рад Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' одговоран је директор. 
 

Доступност информација 
Члан 55. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' врши у складу са одредбама 
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
Члан 56. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана Ужице'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице'' и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 
 Други општи акти Јавног комуналног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног комуналног предузећа 
''Градска топлана Ужице''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном комуналном предузећу ''Градска топлана Ужице'' 
морају бити у складу са општим актима Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' су дужни да ускладе у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице''. 

 
Члан 59. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' 
("Службени лист општине Ужице" број  12/89) и Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'' 
(''Службени лист града Ужица'' број 2/05) у делу у којима су у супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-43/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

48. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ" 
 
 

 
1. Бранислав Јовић, проф. цивилне одбране, именује се за председника Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана 

Ужице".  
2. Милован Вилотијевић, дипл.инг. машинства, именује се за члана Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана 

Ужице".  
3. Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4. Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-43/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 49. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11),члана 12. Закона о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92, 84/92-испр.33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-
испр., 48/94, 44/95, -др. Закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005- др.закони 99/2011) у вези са чланом 6. и 7. Закона о одржавању 
стамбених зграда („Службени гласник РС“ број 44/95, 46/98, 1/2001-одл.УСРС, 101/205, др.закон, 27/ 2011-одлука УСРСи 88/2011)   
као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на седници Скупштине 
града Ужица, која је одржана дана  28.03. 2013. године донета је следећа : 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКИХ АКАТА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАН“  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

 Овом Одлуком, у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању јавног 
предузећа ''Стан'' ("Службени лист општине Ужице" број 2/90) и Одлуке о организовању Јавног предузећа ''Стан'' Ужице (''Службени 
лист општине Ужице, број 2/05) којом је организовано као Јавно предузеће ''Стан'' и уписано у  регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем број 35227/2005 од  08.07. 2005.године. 
 

Циљеви оснивања 
Члан 2. 

 Јавно предузеће ''Стан'' је основано и послује ради : 
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- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања стамбених зграда на начин којим се неће довести у опасност живот 
и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради 
уредног задовољавања потреба крајних корисника услуга за обезбеђењем употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, 
инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њеног коришћења  (претежна 
делатност), као и  

- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге  и накнаде јавних 
предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужица и других даваоца услуге увршћених у систем обједињене наплате, у складу са 
посебном Одлуком Скупштине града Ужица. 

 
Предмет одлуке 

Члан 3. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног предузећа ''Стан'' 
у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 
 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  претежна делатност Јавног предузећа ''Стан''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Стан'' и Јавног предузећа ''Стан'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  заступање Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног предузећа ''Стан''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Стан'' у складу 
са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће ''Стан''. 
 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач Јавног предузећа ''Стан'' је: 
 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983. 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица. 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 Јавно предузеће ''Стан'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно предузеће ''Стан'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 
Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 
 Јавно предузеће ''Стан'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Стан'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно предузеће ''Стан'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Јавно предузеће ''Стан'' послује под следећим пословним   именом : Јавно предузеће ''Стан'' Ужице. 
 Скраћено пословно име је ЈП ''Стан'' Ужице.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа ''Стан'', уз сагласност оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште Јавног предузећа ''Стан'' је у Ужицу, улица Марије Маге Магазиновић  број 7. 
 О промени седишта Јавног предузећа ''Стан'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно предузеће ''Стан'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличким писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа ''Стан'' Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа ''Стан'' Ужице и место за датум и 
број. 
 Јавно предузеће ''Стан'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа ''Стан'', а који ће бити дефинисан 
Статутом Јавног предузећа ''Стан''. 
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Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно редузеће ''Стан'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у 
складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 12. 
 Претежна делатност Јавног предузећа ''Стан'' је: 
 -     43.39 Остали завршни радови. 
 Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Стан'' ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
 43.21 Постављање електричних инсталација; 
 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих  
  система; 
 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;  
 43.31 Малтерисање; 
 43.32 Уградња столарије; 
 43.33 Постављање подних и зидних облога; 
 43.34 Бојење и застакљивање;  
 43.91 Кровни радови; 
 43.99 Остали  непоменути специфични грађевински радови; 
 33.12 Поправка машина; 
 33.14 Поправка електричне опреме; 
 41.10 Разрада грађевинских пројеката; 
 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда; 
 42.99 Изградња осталих грађевина које нису зграде;  
 43.11 Рушење објеката; 
 43.12 Припремање градилишта; 
 63.11 Обрада података;   
 64.99 Остале непоменуте финансијске услуге осим осигурања и пензионих  
           фондова; 
 66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга 
 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина; 
 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 
 68.31 Изнајмљивање некретнина и управљање њима; 
 68.32 Управљање некретнинама уз накнаду;  
 69.20 Рачуноводствени и књиговодствени послови; 
 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; 
 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање;  
 74.90 Остале стручне научне и техничке делатности; 
 77.32 Изнајмљивање опреме за грађевинарство; 
 81.21 Услуге редовног чишћења зграда; 
 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме; 
 82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услуге; 
 82.91 Делатност агенција за наплату потраживања;  
 46.44 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење;  
 46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом; 
 46.73 Трговина на велико грађевинским материјалом; 
 46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом   
                       и прибором за грејање. 

Јавно предузеће ''Стан'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, 
уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног предузећа ''Стан'', као и о обављању других делатности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 13. 
 Јавно предузеће ''Стан'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за 
обављање те делатности у погледу : 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
Члан 14. 

 Јавно предузеће ''Стан'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове Одлуке, у складу 
са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно предузеће ''Стан'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности које има 
град Ужице, као оснивач према Јавном предузећу ''Стан''.   
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 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни капитал 
Члан 15. 

 Основни капитал Јавног предузећа ''Стан'', уписан и уплаћен, износи 1.000,00 динара. 
 

Имовина јавног предузећа 
Члан 16. 

 Имовину Јавног предузећа ''Стан'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа ''Стан'', укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно предузеће ''Стан'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком оснивача 
и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Стан'' са једне и града Ужица, као 
оснивача, са друге стране.  
 

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Стан'', у складу са законом и актима Скупштине града 
Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном предузећу ''Стан'', као и права по основу 
тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу ''Стан'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Стан'' одлучује Скупштина града Ужица, као оснивач у 
складу са законом. 

 
Средства јавног предузећа 

Члан 19. 
 Јавно предузеће ''Стан'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 

- продајом производа и услуга, 
- из кредита, 
- из донација и поклона, 
- из буџета града Ужица  
- из буџета Републике Србије и 
- из осталих извора, у складу са законом. 

 
Цене услуга предузећа 

Члан 20. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 21. 

 Јавно предузеће ''Стан'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Стан'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа ''Стан'', 
одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Стан'' морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у 
делатностима којима се бави Јавно предузеће ''Стан''. 

 
Планови и програми 

Члан 23. 
 Планови и програми Јавног предузећа ''Стан'' су : 
 – план и програм развоја Јавног предузећа ''Стан'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
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 Планови и програми Јавног предузећа ''Стан'' достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 
 

Услови и начин задужења јавног предузећа 
Члан 24. 

 Јавно предузеће ''Стан'' може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности и 
финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно предузеће ''Стан'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционих 
пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно предузеће ''Стан'' је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности, 
претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

 
Права оснивача 

Члан 25. 
 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Стан'', град Ужице, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Јавним предузећем ''Стан'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 
Јавног предузећа ''Стан'' стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 

 
Обезбеђење општег интереса 

Члан 26. 
 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Стан'' основано, Скупштина града Ужица даје 
сагласност на: 
 -    Статут Јавног предузећа ''Стан''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Стан'', веће 
вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене, односно тарифе Јавног предузећа ''Стан'', у складу са годишњим програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно предузеће ''Стан'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује 
стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно предузеће ''Стан'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Стан'', Скупштина града Ужица предузеће мере којима ће обезбедити 
услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа ''Стан'' да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 

 
Члан 31. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Стан'', Градско веће града Ужица предузеће мере којима ће обезбедити 
услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа ''Стан''. 
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VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 32. 

 Јавно предузеће ''Стан'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 33. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Стан'' своје услуге може пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије града Ужица. 
 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће ''Стан'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 
 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Добит Јавног предузећа ''Стан'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, резерве 
или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног предузећа ''Стан'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном предузећу ''Стан'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног предузећа ''Стан'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
Члан 36. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
предузећа ''Стан''. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 37. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
-  да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса  
   за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног 
  управљања; 
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против    привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, као и да му није изречена  мера     безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 
 

Мандат чланова Надзорног одбора 
Члан 38. 

 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 39. 
 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  Јавног предузећа ''Стан'' и стара се о њиховој реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
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 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  Јавног предузећа ''Стан''; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  Јавног предузећа ''Стан'' и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси Статут Јавног предузећа ''Стан'' уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног предузећа ''Стан'' уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, Статутом Јавног предузећа ''Стан'' и 
одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног предузећа ''Стан''. 
 
2) Директор  

 
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног предузећа ''Стан'' заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  

 
Надлежности директора 

Члан 42. 
 Директор Јавног предузећа ''Стан'' : 
 1) представља и заступа Јавно предузеће ''Стан''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног предузећа ''Стан''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног предузећа ''Стан''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног предузећа ''Стан''. 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа ''Стан''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 48. 

 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
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разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном предузећу ''Стан'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним 
актом оснивача. 
 У случају штрајка радника Јавног предузећа ''Стан'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од 
општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Стан'' ближе се уређују унутрашња организација, делокруг 
органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа ''Стан'', у складу са законом и овом Одлуком. 

 
Радни односи 

Члан 51. 
 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа ''Стан'', у 
складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 
  

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 52. 

 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 актима Јавног предузећа ''Стан'' и уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 53. 

 Јавно предузеће ''Стан'' 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 Јавног предузећа ''Стан'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 

 
Јавност рада предузећа 

Члан 54. 
 Рад Јавног предузећа ''Стан'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног предузећа ''Стан'' одговоран је директор. 
 

Доступност информација 
Члан 55. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Стан'' врши у складу са одредбама закона који регулише област 
слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
Члан 56. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа ''Стан'' 
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа ''Стан'' и штетило би његовом пословном угледу 
и интересима. 
 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног предузећа ''Стан'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Стан''. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа ''Стан''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу ''Стан'' морају бити у складу са општим 
актима Јавног предузећа ''Стан''. 
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Јавно предузеће ''Стан'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног предузећа ''Стан'', су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу Статута Јавног предузећа ''Стан''. 
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Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању јавног предузећа ''Стан'' ("Службени лист општине 
Ужице" број 2/90) и  Одлука о организовању Јавног предузећа ''Стан'' (''Службени лист града Ужица'' број 2/05) у делу у којима су у 
супротности са одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 60. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-44/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

50. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП «СТАН» 
 
 

1.Раденко Арсић, дипл. економиста, именује се за председника Надзорног одбора ЈП «Стан» Ужице.  
2.Милован Николић, дипл.економиста, именује се за члана Надзорног одбора ЈП «Стан» Ужице.  
3.Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4.Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-44/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

51. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03.2013. године донета је следећа : 

 

ОДЛУКА  
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ''  
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
Овом Одлуком, у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању јавног 

предузећа за управљање аеродромом  ''Поникве''  у Ужицу и обављање аеродромских услуга (Службени лист града Ужица број 4/11 и 
6/11) којим је организовано као Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' Ужице и уписано у регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем број 51974/2011 од 2011. године. 

 
Циљеви оснивања 

Члан 2. 
Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' оснива се и послује ради трајног, непрекидног и квалитетног одржавања, заштите и 

несметаног коришћења аеродрома, ради безбедног и несметаног одвијања ваздушног саобраћаја и редовног и уредног обављања јавног 
превоза у ваздушном саобраћају, као и квалитетног и уредног пружања аеродромских услуга. 

 
Предмет Одлуке 

Члан 3. 
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног предузећа 

''Аеродром Поникве'', у обављању делатности од општег интереса , а нарочито: 
-  назив и седиште оснивача; 
-  пословно име и седиште Јавног предузећа ''Аеродром Поникве''; 
-  претежна делатност Јавног предузећа ''Аеродром Поникве''; 
-  права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Аеродром  
  Поникве'' и Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' према оснивачу; 
- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића  
   губитака и сношењу ризика; 
-  условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Аеродром Поникве''; 
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-  заступање Јавног предузећа ''Аеродром Поникве''; 
-  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
-  органи Јавног предузећа ''Аеродром Поникве''. 
-  имовина која се не може отуђити; 
-  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су  
    пренета у својину Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' у складу са законом; 
-  заштита животне средине; 
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће ''Аеродром Поникве''. 

 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 
Оснивач јавног предузећа 

Члан 4. 
Оснивач Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' је: 

 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983. 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица.  
 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 5. 

Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун. 

 
Одговорности за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 
Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' Ужице. 
Скраћено пословно име предузећа гласи: ЈП "Аеродром Поникве" Ужице. 
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа "Аеродром Поникве", уз сагласност оснивача. 

 
Седиште јавног предузећа 

Члан 9. 
Седиште предузећа "Аеродром Поникве" је у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 52. 

 О промени седишта Јавног предузећа ''Аеродром Поникве'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличким 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа "Аеродром Поникве" Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа "Аеродром Поникве" Ужице и 
место за датум и број. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа "Аеродром Поникве", а 
који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно предузеће "Аеродром Поникве"  се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује 
у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 12. 
 

Претежна делатност Јавног предузећа "Аеродром Поникве" je : 
- 52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају.  

  Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће "Аеродром Поникве" ће се бавити и другим делатностима, као што су: 
- 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; 
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- 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; 

 - 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; 
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- 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.   
 
Јавно предузеће "Аеродром Поникве" може без уписа у регистар да обавља и друге делатности које служе обављању 

претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
О промени делатности Јавног предузећа "Аеродром Поникве"  као и о обављању  других делатности које служе обављању 

претежне делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 
Члан 13. 

 Јавно предузеће Јавно предузеће "Аеродром Поникве"  може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивање зависних друштава 

Члан 14. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве"  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове 
Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има град Ужице, као оснивач према Јавном предузећу "Аеродром Поникве".   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни капитал 
Члан 15. 

Основни капитал Јавног предузећа "Аеродром Поникве" динара уписан и уплаћен износи 51.324,15 динара. 
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Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 
Имовину Јавног предузећа "Аеродром Поникве" чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним 

средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа "Аеродром Поникве", 
укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 

Јавно предузеће "Аеродром Поникве" може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа "Аеродром Поникве" 
са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа "Аеродром Поникве", у складу са законом и актима 
Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном предузећу "Аеродром Поникве", као и 
права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу "Аеродром Поникве" подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа "Аеродром Поникве" одлучује Скупштина града Ужица, као 
оснивач у складу са законом.  

 
Средства јавног предузећа 

Члан 19. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве", у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 

– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета града Ужица  
– из буџета Републике Србије и 
– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Цене услуга предузећа 

Члан 20. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена 
Члан 21. 

 Јавно предузеће ''Аеродром Поникве'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у 
складу са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа "Аеродром Поникве" заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и 
развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа "Аеродром 
Поникве", одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа "Аеродром Поникве" морају се заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће "Аеродром Поникве". 

 
Планови и програми 

Члан 23. 
 Планови и програми Јавног предузећа "Аеродром Поникве" су : 
 – план и програм развоја Јавног предузећа "Аеродром Поникве", 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног предузећа "Аеродром Поникве" достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. децембра 
текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 
 

Услови и начин задужења јавног предузећа 
Члан 24. 
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 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно предузеће "Аеродром Поникве" је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање 
инвестиционих пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа "Аеродром Поникве", град Ужице, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Јавним предузећем "Аеродром Поникве" на начин утврђен Статутом Јавног предузећа "Аеродром 
Поникве"; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа "Аеродром Поникве" 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа "Аеродром Поникве"; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа "Аеродром Поникве" 
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 

 
Обезбеђење општег интереса 

Члан 26. 
 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће "Аеродром Поникве"основано, Скупштина града 
Ужица даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног предузећа "Аеродром Поникве"; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа "Аеродром 
Поникве", веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене, односно тарифе, у складу са годишњим програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 29. 

 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа "Аеродром Поникве", Скупштина града Ужица предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
: 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа "Аеродром Поникве" да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 

 
Члан 31. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа "Аеродром Поникве", Градско веће града Ужица предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
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Члан 32. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" послује по тржишним условима, у складу са законом. 

 
Пружање услуга корисницима са територије других општина. 

Члан 33. 
 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће "Аеродром Поникве" своје услуге може пружати и корисницима са 
територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање 
крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће "Аеродром Поникве"обавља у складу са посебно закљученим 
уговорима. 
 

Расподела добити 
Члан 34. 

 Добит Јавног предузећа "Аеродром Поникве", утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног 
капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног предузећа "Аеродром Поникве" утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном предузећу "Аеродром Поникве" је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног предузећа "Аеродром Поникве" су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
предузећа "Аеродром Поникве". 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 37. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
-  да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег  интереса за чије обављање је оснивано јавно 
предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног  
  управљања; 
-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против   привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, као и да му није изречена мера     безбедности забране обављања претежне делатности јавног 
предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 38. 
 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
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 4) надзире рад директора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси Статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором предузећа; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 
2) Директор  

 
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног предузећа "Аеродром Поникве" заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  
 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног предузећа "Аеродром Поникве": 
 1) представља и заступа Јавно предузеће "Аеродром Поникве"; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање Јавног предузећа "Аеродром Поникве"; 
 4) одговара за законитост рада Јавног предузећа "Аеродром Поникве"; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Висину плате директора ЈП ''Аеродром Поникве''  утврђује градоначелник по прибављеном мишљењу Градског већа. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 45. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 

 
Члан 46. 

 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 
 

Суспензија директора 
Члан 47. 

 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 
Вршилац дужности директора 

Члан 48. 
 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
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разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном предузећу "Аеродром Поникве" право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и 
посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника  Јавног предузећа "Аеродром Поникве", мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа "Аеродром Поникве" ближе се уређују унутрашња организација, 
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа "Аеродром Поникве", у складу са законом и овом 
Одлуком. 

 
Радни односи 

Члан 51. 
 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа "Аеродром 
Поникве", у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 
  

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 52. 

 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 актима Јавног предузећа "Аеродром Поникве" и 
уговором о раду.  

 
Заштита животне средине 

Члан 53. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" 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 Јавног предузећа "Аеродром Поникве" детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 54. 

 Рад Јавног предузећа "Аеродром Поникве" је јаван. 
 За јавност рада Јавног предузећа "Аеродром Поникве" одговоран је директор. 

 
Доступност информација 

Члан 55. 
 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће "Аеродром Поникве"врши у складу са одредбама закона који 
регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 
Пословна тајна 

Члан 56. 
 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа 
"Аеродром Поникве" чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа "Аеродром Поникве" и 
штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног предузећа "Аеродром Поникве" су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу "Аеродром Поникве" морају бити у складу 
са општим актима Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Јавно предузеће "Аеродром Поникве" је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 
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 Остале опште акте, надлежни органи Јавног предузећа "Аеродром Поникве" су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу Статута Јавног предузећа "Аеродром Поникве". 
 

Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање аеродромом ''Поникве'' у 
Ужицу и обављање аеродромских услуга (Службени лист града Ужица број 4/11 и 6/11) у делу у коме је у супротности са одредбама 
ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-48/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

52. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП «АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ» 
 
1.Милија Љубичић, дипл.инг. машинства, именује се за председника Надзорног одбора ЈП «Аеродром Поникве» Ужице.  
2.Лука Ненадић, дипл.инг. машинства, именује се за члана Надзорног одбора ЈП «Аеродром Поникве» Ужице.  
3.Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4.Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-48/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

53. На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11), као и члана 41. став 1. тачка 9. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица број 11/08, 17/11 и 11/12), на 
седници Скупштине града Ужица, која је одржана дана  28.03.2013. године донета је следећа : 

 

ОДЛУКА  
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ’’ ВЕЛИКИ ПАРК’’  

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
Члан 1. 

Овом Одлуком, у складу са одредбама новог Закона о јавним предузећима, врши се усклађивање Одлуке о оснивању јавног 
предузећа за одржавање и коришћење спортских објеката ’’ Велики парк’’ Ужице ( Службени лист града Ужица број 19/12) којим је 
организовано као Јавно предузеће ’’Велики парк’’ Ужице и уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 
9959/2013 од 2013. године. 
 

       Циљеви оснивања 
Члан 2. 

Јавно предузеће ''Велики парк'' оснива се и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности одржавања јавних 
зелених површина која обухвата уређење, текуће и инвестиционо одржавање зелених рекреативних површина и приобаља, као 
комуналне делатности од општег интереса, као и управљања непокретностима које су у јавној својини града Ужица, а које Град 
пренесе на коришћење јавном предузећу. 

 
Предмет Одлуке 

Члан 3. 
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног предузећа 

''Велики парк'', у обављању делатности од општег интереса , а нарочито: 
-  назив и седиште оснивача; 
-  пословно име и седиште Јавног предузећа ''Велики парк''; 
-  претежна делатност Јавног предузећа ''Велики парк''; 
- права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Велики парк''и Јавног предузећа ''Велики парк'' према 

оснивачу; 
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- услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; 
- условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Велики парк''; 
-  заступање Јавног предузећа ''Велики парк''; 
-  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
-  органи Јавног предузећа ''Велики парк''. 
-  имовина која се не може отуђити; 
-  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Велики парк'' у 

складу са законом; 
-  заштита животне средине; 
- друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће ''Велики парк''. 

 
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 
Оснивач јавног предузећа 

Члан 4. 
Оснивач Јавног предузећа ''Велики парк'' је: 

 Град Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, матични број 07157983. 
 Права оснивача остварује Скупштина града Ужица.  
 

Правни статус јавног предузећа 
Члан 5. 

Јавно предузеће ''Велики парк'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно предузеће ''Велики парк'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 
Одговорности за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 
Јавно предузеће ''Велики парк'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Велики парк'', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће за одржавање и коришћење спортских објеката "Велики парк" у 

Ужицу. 
Скраћено пословно име предузећа гласи: ЈП "Велики парк" Ужице. 

 
Седиште јавног предузећа 

Члан 9. 
Седиште предузећа ''Велики парк'' је у Ужицу, улица Велики парк бб. 

 О промени седишта Јавног предузећа ''Велики парк'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 Јавно предузеће ''Велики парк''  поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличким 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице и место за 
датум и број. 
 Јавно предузеће ''Велики парк'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа ''Велики парк'', а који ће бити 
дефинисан Статутом Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у 
регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 12. 
Претежна делатност Јавног предузећа ''Велики парк'' је:  
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине која обухвата уређивање и  

        одржавање зелених површина : спортске терене (фудбалски терени,  
        терени за голф), терене за игру и друге зелене површине за  
        рекреацију, као и обале око водених површина. 

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће ''Велики парк'' ће се бавити и другим делатностима, као што су  : 
- 93.11 Делатност спортских објеката; 
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- 93.19 Остале спортске активности; 
- 93.13 Делатност фитнес и боди билдинг  клубова; 
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности; 
- 95.29 Поправке осталих личних предмета и предмета за домаћинство; 
- 82.30 Организовање састанака и сајмова; 
- 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско  

         саветовање; 
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића; 
- 32.30 Производња спортске опреме. 
Јавно предузеће ''Велики парк'' може без уписа у регистар да обавља и друге делатности које служе обављању претежне 

делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
О промени делатности Јавног предузећа ''Велики парк'' као и о обављању  других делатности које служе обављању претежне 

делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 
Члан 13. 

 Јавно предузеће Јавно предузеће ''Велики парк'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди 
да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу : 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 
 

Оснивање зависних друштава 
Члан 14. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 12. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно предузеће ''Велики парк'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и одговорности 
које има град Ужице, као оснивач према Јавном предузећу ''Велики парк''.   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина града. 
 
V ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

Члан 15. 
 Основни капитал Јавног предузећа ''Велики парк'' уписан и уплаћен износи 56.144,00  динара. 

 
Имовина јавног предузећа 

Члан 16. 
 Имовину Јавног предузећа ''Велики парк'' чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину Јавног предузећа ''Велики парк'', укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини града Ужица. 
 Јавно предузеће ''Велики парк'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом, одлуком 
оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа ''Велики парк'' са једне и града 
Ужица, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 17. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Велики парк'', у складу са законом и актима 
Скупштине града Ужица. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у Јавном предузећу ''Велики парк'', као и права по 
основу тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу ''Велики парк'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 18. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Велики парк'' одлучује Скупштина града Ужица, као оснивач 
у складу са законом.  
 

Средства јавног предузећа 
Члан 19. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора: 
– продајом производа и услуга, 
– из кредита, 
– из донација и поклона, 
– из буџета града Ужица  
– из буџета Републике Србије и 
– из осталих извора, у складу са законом. 
 

 
Цене услуга предузећа 

Члан 20. 
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 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима 
и плановима вршиоца комуналне делатности на које је Скупштина града Ужица дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре исказују се посебно и 
могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена 
Члан 21. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' је обавезно да цену производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу 
са чланом 23. ове Одлуке. 
 Сагласност на повећање цене комуналних услуга у току године даје Градско веће, на основу детаљно образложеног захтева за 
одобрење измене цена комуналних услуга у складу са усвојеним годишњим програмом пословања.   
 Захтев за одобрење измене цена које су веће од цена усвојених годишњим програмом пословања, достављају се Скупштини 
града Ужица на сагласност са изменама годишњег програма. 
 

Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 22. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Велики парк'' заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа ''Велики парк'', 
одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Велики парк'' морају се заснивати на законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће ''Велики парк''. 

 
Планови и програми 

Члан 23. 
 Планови и програми Јавног предузећа ''Велики парк'' су : 
 – план и програм развоја Јавног предузећа ''Велики парк'', 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног предузећа ''Велики парк'' достављају се Скупштини града Ужица најкасније до 1. децембра текуће 
године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина града Ужица. 
 

Услови и начин задужења јавног предузећа 
Члан 24. 

 Јавно предузеће "Велики парк" може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности и 
финансирање инвестиционих пројеката. 
  Јавно предузеће "Велики парк" је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционих 
пројеката, претходно прибави сагласност Скупштине града Ужица. 
 Јавно предузеће "Велики парк" је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће 
ликвидности, претходно прибави сагласност Градског већа. 
 Поступак задужења проводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 25. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Велики парк'', град Ужице, као оснивач има следећа права: 
 - право управљања Јавним предузећем ''Велики парк'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа ''Велики парк''; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа ''Велики парк'' 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа ''Велики парк''; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног предузећа ''Велики парк'' стечајем 
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 26. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Велики парк'' основано, Скупштина града Ужица 
даје сагласност на: 
 -    Статут Јавног предузећа ''Велики парк''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од 
општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа ''Велики 
парк'', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овом Одлуком. 
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Члан 27. 
 Градско веће града Ужица даје сагласност на : 
 - промену цене, односно тарифе, у складу са годишњим програмом пословања 
 - акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 - претходну сагласност на пријем нових радника. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 28. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се 
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 

 
Несметано функционисање постројења и опреме 

Члан 29. 
 Јавно предузеће ''Велики парк'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују 
услови обављања делатности од општег интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 30. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Велики парк'', Скупштина града Ужица предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
: 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа ''Велики парк'' да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 31. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Велики парк'', Градско веће града Ужица предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито 
: 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 32. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 33. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Велики парк'' своје услуге може пружати и корисницима са 
територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање 
крајњих корисника са територије града Ужица. 
 Пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће ''Велики парк'' обавља у складу са посебно закљученим уговорима. 
 

 
Расподела добити 

Члан 34. 
 Добит Јавног предузећа ''Велики парк'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине града Ужица. 
 Пословни резултат Јавног предузећа ''Велики парк'' утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним 
законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града Ужица. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 35. 

 Управљање у Јавном предузећу ''Велики парк'' је организовано као једнодомно. 
 Органи Јавног предузећа ''Велики парк'' су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) Директор 
 
1) Надзорни одбор 

 
Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 
 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица  на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног 
предузећа ''Велики парк''. 
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Услови за чланове Надзорног одбора 

Члан 37. 
 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 

-  да је пунолетно и пословно способно; 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на  
  основним студијама у трајању од најмање четири године ; 
-  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег  интереса за чије обављање је оснивано јавно 
предузеће; 
-  најмање три године искуства на руководећем положају; 
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног  
  управљања; 
-  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против   привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, као и да му није изречена мера     безбедности забране обављања претежне делатности јавног 
предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 38. 
 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: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице јавног 
предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су именовани, уколико предузеће не 
испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
 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. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад дирекитора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 
 8) доноси Статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, статутом и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду са директором предузећа; 
 13) доноси Пословник о свом раду; 
 14) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних 
друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у  
предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 40. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 
2) Директор  

 
Члан 41. 

 Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/05, 61/05 и 54/09). 
 Директор Јавног предузећа ''Велики парк'' заснива радни однос у складу са законом и уговором о раду.  
 

Надлежности директора 
Члан 42. 

 Директор Јавног предузећа ''Велики парк'': 
 1) представља и заступа Јавно предузеће ''Велики парк''; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
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 3) води пословање Јавног предузећа ''Велики парк''; 
 4) одговара за законитост рада Јавног предузећа ''Велики парк''; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке Надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 

Зарада директора 
Члан 43. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним 
резултатима. 
 Висину плате директора ЈП ''Велики парк'' утврђује градоначелник по прибављеном мишљењу Градског већа. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града Ужица. 
 

Мандат директора 
Члан 44. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
Разрешење директора 

Члан 45. 
 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 46. 
 Скупштина града Ужица може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

Члан 47. 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене 
дужности, Скупштина града Ужица доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 
Вршилац дужности директора 

Члан 48. 
 Скупштина града Ужица именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке  или у случају 
разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина града Ужица може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест месеци. 
 

Остваривање права на штрајк 
Члан 49. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и екомских интереса по основу рада. 
 У Јавном предузећу ''Велики парк'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и 
посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника  Јавног предузећа ''Велики парк'', мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању 
делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација 
Члан 50. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Велики парк'' ближе се уређују унутрашња организација, 
делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа ''Велики парк'', у складу са законом и овом Одлуком. 
 

Радни односи 
Члан 51. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа ''Велики 
парк'', у складу са законом, општим и посебним колективним уговором и актима оснивача. 
  

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 52. 

 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 актима Јавног предузећа ''Велики парк'' и уговором о 
раду.  
 

Заштита животне средине 
Члан 53. 

 Јавно предузеће ''Велики парк'' 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. 
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 Статутом Јавног предузећа ''Велики парк'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, 
сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине. 
 

Јавност рада предузећа 
Члан 54. 

 Рад Јавног предузећа ''Велики парк'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног предузећа ''Велики парк''одговоран је директор. 

 
Доступност информација 

Члан 55. 
 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Велики парк'' врши у складу са одредбама закона који регулише 
област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
Члан 56. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа 
''Велики парк'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа ''Велики парк'' и штетило би 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
IX СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 57. 

 Општи акти Јавног предузећа ''Велики парк'' су Статут и други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, ''Велики парк'' морају бити у складу са 
општим актима Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 
X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 58. 
 Јавно предузеће ''Велики парк'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 
 Остале опште акте, надлежни органи Јавног предузећа ''Велики парк'', су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу Статута Јавног предузећа ''Велики парк''. 
 

Члан 59. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа за одржавање и коришћење спортских 
објеката ''Велики парк'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 19/12) у делу у коме је у супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 60. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-49/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

54. На основу члана 12. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС», број 119/12)  и члана 41. тачка 10. Статута града 
Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП «ВЕЛИКИ ПАРК» 
 
1.Драган Марјановић, дипл.инг. машинства, именује се за председника Надзорног одбора ЈП «Велики парк» Ужице.  
2.Анкица Прица, дипл. правник, именује се за члана Надзорног одбора ЈП «Велики парк» Ужице.  
3.Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири (4) године.  
4.Ово Решење ступна на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-49/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

 55. На основу члана 41. тачка 21. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина 
града Ужица, на седници одржаној 28.03.2013. године донела је 
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ДЕКЛАРАЦИЈУ 
ЗА ГРАД УЖИЦЕ БЕЗ ГМО 

 
 1. Проглашава територију града Ужица за територију без производње, односно гајења и промета генетички модификованих 
оранизама (ГМО) и производа од генетички модификованих организама (производи од ГМО); 
 2. Обавезује извршне органе и органе управе града Ужица да у складу са својим овлашћењима допринесу спровођењу слова и 
духа ове Декларације, посебно у делу старања о заштити животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног 
земљишта; развоју и унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању развоја; 
 3. Позива Народну скупштину Србије и Владу Србије да и надаље примењује постојеће прописе из ове области уз њихово 
прецизирање и усаглашавање са ставовима ове Декларације и да буду привржени намери да Србија остане подручје без производње 
односно гајења и промета ГМО и производа од ГМО. 
 4. Обавезује се да ће: 
-се сва  питања у вези примене Декларације решавати уз непосредно учешће грађана, 
доприносити примени постојећих прописа, планова и програма из ове области као и њиховом прецизирању и усаглашавању са 
ставовима Декларације, 
стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и институција неопходних за примену прописа из ове области; 
 5. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и града у Европској унији и свету која су већ прогласила 
своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у жељи да са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и одговорности. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 320-8/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
56. На основу члана 20. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/07)  и члана 41.став 1.  тачка 31. 

Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08 и 17/11), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА 

ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗОНЕ УЖИЦА 
 
Усваја се Стратегија интегралног урбаног развоја централне градске зоне Ужица у тексту који је саставни део ове Одлуке. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350-26/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

57. На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – 
одлука УС и 24/2011),  члана 32 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број129/07) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута града 
Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, донела је   

 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

''МЕЂАЈ'' У УЖИЦУ 
 

Члан 1. 
Доноси се План детаљне регулације ''Међај'' у Ужицу (у даљем тексту: ПДР  ''Међај'' ), који је одштампан уз ову одлуку и 

чини њен саставни део. 
 

Члан 2. 
ПДР  ''М еђај''  се састоји из текстуалног и графичког дела.  
Графички део израђен је у размери 1: 500 и то: 
- лист 1 - Катастарски и топографски план са границом обухвата плана, 
-лист 2  - План намене површина са поделом на зоне у обухвату плана, 
- лист 3 - Пплан саобраћајница са регулационим и нивелационим елементима, 
- лист 4 – План парцелације са елементима за обележавање површина јавне намене       
-  лист 5 – Правила грађења и регулације 
- лист 6 – Синхрон план комуналне инфраструктуре                                       

Члан 3. 
ПДР  ''Међај'' представља правни и плански основ за:  
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- издавање и израду  информације о локацији и локацијске дозволе, пројекта препарцелације и парцелације у циљу 
формирања грађевинске парцеле и пројекта исправке границе суседних парцела у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи 
(''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС и 24/2011). 

Члан 4. 
ПДР ''Међај'' израђен је у три примерка оргинала у аналогном облику и пет у дигиталном облику. 
Један примерак у аналогом и један примерак у дигиталном облику ПДР  ''Међај'' чува се трајно у архиви Скупштине 

града Ужица, као доносиоца плана, два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику у Градској управи за урбанизам, 
изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење плана, један примерак у дигиталном облику у 
Министарству грађевинарства и урбанизма, као органу надлежном за вођење Регистра планских докумената.  

Један примерак ПДР ''Међај'' у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских 
докумената. 

Члан 5. 
ПДР 'Међај'' са прилозима доступан је на увид јавности у току важења, у седишту органа надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма. 
Члан 6. 

Текстуални део ПДР ''Међај'' објављује се у ''Службеном листу града Ужица''.  
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу  града Ужица''. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350-16/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

58. На основу члана 35. став 7. и 46. Закона о планирању и изградњи Ужицу (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 
64/2010 – одлука УС и 24/2011), члана 20. став 2. и 23. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/07), члана 15. Статута 
града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' број 11/08и 17/11),  Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03. 2013.године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ''КОТРОМАН'' У МОКРОЈ ГОРИ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради измене и допуне Плана детаљне регулације  граничног прелаза ''Котроман'' у Мокрој Гори  (у даљем 

тексту: План). 
Члан 2. 

Планом из члана 1. ове одлуке, разрадиће се подручје површине од око 1,5 ха, на локацији магистралног пута М - Ужице – 
Вишеград, између железничке пруге Ужице – Вишеград и реке Бели Рзав. 
 Граница Плана обухвата подручје између кат. парцела 9534 КО Мокра Гора (железничка пруга), на северу и кат. парцела 9492 
КО Мокра Гора (река Бели Рзав) на југу, односно кат. парцела 9491-део КО Мокра Гора (магистрални пут Ужице – Вишеград), као и 
кат. парцеле бр. 9197/2, 9198, 9199/1 и 9199/2 све КО Мокра Гора. Ближа граница обухвата Плана утврдиће се концептом Плана, а 
коначна Планом. 

Члан 3. 
 Циљ израде Плана је обезбеђење планског основа и стварање  услова и могућности за изградњу  објеката за потребе 
комплекса граничног прелаза Котроман . 

План детаљне регулације дефинисаће саобраћајно решење које подразумева изградњу већег броја трака којим се повећава 
пропусна моћ граничног прелаза.  
  

План  садржи нарочито: 
1. границу плана и обухват грађевинског подручја поделу простора на посебне целине и зоне;  
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са  елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 
4. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
5. попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
8. локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9. правила уређења и равила грађења по целинама и зонама; 
10. друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

Члан 4. 
Саставни делови Плана су:  правила  грађења, правила уређења и графички део. 

 
Члан 5. 

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне Града Ужица ( у даљем тексту: носилац 
израде). 
 Израда Плана поверава се Јавном предузећу „Дирекција за изградњу“ Ужице. 

Рок за предају нацрта Плана је 120 дана од дана верификације концепта Плана  у поступку стручне контроле комисије за 
планове. 
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Члан 6. 
Након обављене стручне контроле нацрта Плана од стране Комисије за планове, у складу са чланом  49. Закона о планирању 

и изградњи, План се упућује на јавни увид у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневним и локалним средствима јавног 
информисања.  

Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у дневном и локалном листу. 
О излагању Плана на јавни увид стара се Градска управа за урбанизам, изградњу и  послове. 
После јавног увида, нацрт Плана се доставља  на сагласност министру надлежном за послове просторног планирања и 

урбанизма у погледу усклађености са планским документима ширег подручја, Законом о планирању и изградњи и прописима донетим 
на основу овог закона. 

По добијању сагласности надлежног министра, носилац израде  доставља Скупштини града Ужица Нацрт плана ради 
доношења истог. 

 
Члан 7. 

До усвајања Плана, а најкасније у року од 12 (дванаест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, забрањује се градња 
нових објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору) у 
границама Плана. 

 
Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбедиће Република Србија, Министарство финансија, Управа царина Београд. 
 

Члан 9. 
План ће се израдити у 5 (пет) примерка оригинала у аналогном облику и 5 (пет) у дигиталном облику и по овери ће се 

један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику чувати у архиви Скупштине града Ужица, као доносиоца плана, 
два примерка у аналогном и два примерка у дигиталном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-
правне послове, као надлежном органу за спровођење Плана, Министарству грађевинарства и урбанизма у Београду као органу 
надлежном за вођење Централног регистра планских докумената и један примерак  плана у дигиталном облику доставити за потребе 
локалног информационог система планских докумената. 

 
Члан 10. 

 Стратешка процена утицаја на животну средину за наведени план неће се израђивати. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350-27/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

59. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник  РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 
– одлука УС и 24/2011) и члана 41. став 1. тачка 31. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица''. број 11/08), Скупштина града Ужица 
на седници одржаној 28.03..2013. године, доноси   

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за планове (''Сл.лист града Ужица'', број 19/12), у даљем тексту Одлука, члан 2. мења 
се и гласи: 

    
„Члан 2. 

Комисија за планове има председника и осам чланова, који се именују из реда стручњака за област просторног планирања и 
урбанизма и других области које су од значаја за обављање стручних послова у области планирања, уређења простора и изградње 
(нискоградње, високоградње, пројектовања саобраћајница, геодезије,  заштите животне средине и сл.), са одговарајућом лиценцом. 

Три члана Комисије за планове именују се на предлог министра надлежног за послове урбанизма и грађевинарства.  

Члан 3. 

Одлука о образовању Комисије за планове (''Сл.лист града Ужица'', број 19/12),у свему осталом остаје неизмењена. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења  

Члан 5. 

 Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Ужица". 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350-17/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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60. На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ((''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС 

и 24/2011),  члана 2. Одлуке о образовању Комисије за планове (''Сл.лист града Ужица'', број 19/12 и члана 41. став 1. тачка 31. Статута 
града Ужица (''Сл. лист града Ужица'' бр. 11/08), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
Решење Скупштине града Ужица о именовању Комисије за планове (''Сл.лист града Ужица'', број 19/12) допуњује се 

тако што се после тачке I додаје се нова тачка Iа, која гласи:  
„ Iа У Комисију за планове именују се: 
1.Љиљана Глишић Јевђовић, дипл. инж.арх, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинскоправне послове Града 

Ужица, лиценце ИКС 3001498 03, 200 0187 03. 
2.Никола Максимовић, дипл.маш.инж., ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице, лиценце ИКС 332 L196 12, 432 G659 12,  

430 G651 12.“  
II  Решење о именовању Комисије за планове (''Сл.лист града Ужица'', број 19/12)  у свему осталом остаје неизмењено. 
III  Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 350-18/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

61. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12),Скупштина града 
Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈП «ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА»  

УЖИЦЕ 
 
1. Даје се сагласност на Статут ЈП «Градска стамбена агенција» Ужице коју је усвојио Надзорни одбор на седници 

одржаној 26.03.2013. године, број 01-1/3-2013. 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 023-50/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

 
 

62. На основу члана 37. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91,71/94, 79/05) и члана 41. тачка 10. Статута 
града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 

 
 

1. Бобан Перишић, дипл. географ-туризмолог, именује се за директора Туристичке организације Ужице. 
2. Мандат директора траје четири (4) године.  
3. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-22/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 

63. На основу члана 37. Закона о јавним службама («Сл. гласник РС», број 42/91,71/94, 79/05) и члана 41. тачка 10. Статута 
града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12), Скупштина града Ужица на седници одржаној 28.03.2013. године, 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА «ЗЛАТИБОР» 

 
 

1. Владан Цупарић, дипл. економиста, именује се за директора Дечијег одмаралишта «Златибор». 
2. Мандат директора траје четири (4) године.  
3. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 022-25/13, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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64. На основу члана 41. тачка 10. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица», број 11/08, 17/11 и 11/12) и члана 10. 
Одлуке о оснивању установе Центар за развој Инетегрисаног универзитета Ужице, Скупштина града Ужица на седници одржаној 
28.03.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У УЖИЦУ 
 

 I Разрешавају се дужности члана Управног одбора Центра за развој Интегрисаног универзитета у Ужицу: др Ненад Прокић, 
др Јован Марић, проф.др. Душан Јањић и др Крстивоје Шпијуновић. 

 
II За чланове Управног одбора Центра за развој Интегрисаног универзитета у Ужицу именују се:  
 
1. др Бранко Поповић, професор Учитељског факултета 
2. др Милутин Ђуричић, професор Високо пословно-техничке школе у Ужицу 
3. др Рада Николић, декан Учитељског факултета 
4. др Драгољуб Зорић, професор Учитељског факултета 
 
III Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I број 614-4-1/11, 28.03.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                           Радиша Марјановић, с.р. 
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