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На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 119/2012), члана 2. 
и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 88/2011) и члана 38. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка је на својој 8. седници,  одржаној 
дана 01. марта  2013. године, донела 

ОДЛУКУ
 о промени оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

У циљу усклађивања оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка ставља се 
ван снаге Одлука о оснивању Јавног ко-
муналнога предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка, ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 2/2001, 16/2006, 

21/2008 и 27/2012) којом је основано  
Јавно  комунално предузеће „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка, и уписано у ре-
гистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр. БД. 70845/2005 од 10. јуна 
2005. године, и доноси нови оснивачки 
акт а ради усклађивања са одредбама За-
кона о јавним предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 

Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за оба-
вљање комуналних делатности на тери-
торији Општине Бачка Паланка оснива 
се Јавно комунално предузеће „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка (у даљем тексту: 
Јавно предузеће).  

Циљеви оснивања

Члан 3.

Јавно предузеће оснива се и 
послује  ради обезбеђивања услова за 
обављање комуналних делатности као 
делатности од општег интереса на тери-
торији Општине Бачка Паланка.

Предмет одлуке

Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Зако-
ном о јавним предузећима, регулисана су 

SLU@BENI LIST



90 страна - Број 7/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       7. март 2013. године

права и обавезе оснивача и Јавног преду-
зећа у обављању делатности од општег 
интереса на територији Општине Бачка 
Паланка, а нарочито:

 - назив и седиште оснивача; 

 - пословно име и седиште Ја-
вног предузећа;  

 - претежна делатност Јавног 
предузећа;

 - права, обавезе и одговорности 
оснивача према Јавном преду-
зећу и  Јавног предузећа према 
оснивачу;

 - услови и начин утврђивања 
и распоређивања добити, од-
носно начину покрића губита-
ка и сношењу ризика;

 - условима и начину задужи-
вања Јавног предузећа;

 - заступање Јавног предузећа;

 - износ основног капитала, као и 
опис, врста и вредност ненов-
чаног улога;

 - органи Јавног предузећа;

 - имовина која се не може отуђи-
ти;

 - располагање (отуђење и при-
бављање) стварима у јавној 
својини која су пренета  у 
својину Јавног предузећа у 
складу са законом;

 - заштита животне средине;

 - друга питања од значаја за не-
сметано обављање делатности 
за коју се оснива Јавно преду-
зеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ   

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.

Оснивач Јавног предузећа је: 
Општина Бачка Паланка, улица 

Краља Петра I број 16, матични број: 
08070687

Права оснивача остварује 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће има статус пра-
вног лица, са правима, обавезама и одго-
ворностима утврђеним законом.

Јавно предузеће у правном проме-
ту са трећим лицима има сва овлашћења 
и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног 
предузећа

Члан 7.

Јавно предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Ја-
вног предузећа осим у случајевима про-
писаним законом.

Члан 8.

Јавно предузеће заступа и пред-
ставља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И 
СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа

Члан 9. 

Јавно предузеће послује под сле-
дећим пословним именом: Јавно  кому-
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нално предузеће „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка.

Скраћено пословно име је ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка.

О промени пословног имена одлу-
чује Надзорни одбор Јавног предузећа, 
уз претходну сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.

Седиште Јавног предузећа је у Ба-
чкој Паланци, улица Трг братства и је-
динства број 40.

О промени седишта Јавног преду-
зећа одлучује Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног 
предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће поседује свој пе-
чат и штамбиљ са исписаним  текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и 
словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садр-
жи пуно пословно име и седиште Јавног 
предузећа.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
и садржи пуно пословно име, седиште 
Јавног предузећа и место за датум и број.

Јавно предузеће има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног преду-
зећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа.

Члан 12.

Јавно предузеће се за обављање 
своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регис-

тар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са зако-
ном.

Члан 13.

Јавно предузеће послује као је-
динствена радна целина.

Актом директора Јавног преду-
зећа уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.

Претежна делатност јавног преду-
зећа је:   

36.0  Сакупљање, пречишћавање и  
 дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делат-
ности, Јавно предузеће ће се бавити и 
другим делатностима, као што су:
                             
01 Пољопривреда и пратеће ус-

лужне делатности

01.19 Гајење осталих једного-
дишњих и двогодишњих 
биљака

Ова делатност обухвата: 

 - гајење цвећа, резаног цвећа 
и пупољака.

01.29         Гајење осталих вишего-
дишњих биљака

Ова делатност обухвата: 

 - гајење новогодишњих и ук-
расних јелки

01.3    Гајење садног материјала
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1.30 Гајење садног материјала

Ова делатност обухвата: 

 - гајење садница,

 - гајење украсних биљака, 
укључујући биљке с бусе-
ном,

 - делатност расадника, осим 
расадника за пошумљавање,

02.1 Гајење шума и остале шумске 
 делатности

02.10  Гајење шума и остале шумске  
 делатности

Ова делатност обухвата: 

 - узгој шума: садњу, расађи-
вање, пресађивање, проређи-
вање и заштиту шума и шум-
ских појасева,

 - подизање ниског растиња, по-
дизање засада целулозног др-
вета и дрвета за огрев, 

 - делатност расадника

02.20 Сеча дрвећа

20.13  Производња осталих основних  
 неорганских хемикалија,

Ова делатност обухвата:

 - произвдњу дестиловане воде, 
23.61 Производња производа од бетона 
 намењених за грађевинарство,

Ова делатност обухвата:

 - производњу опеке, плоча за 
поплочавање, блокова, панела, 
испуна, цеви, стубова и др. 

23.63  Производња свежег бетона,
Ова делатност обухвата: 

 - производњу свежег и суво ме-
шаног бетона и малтера, 

25.62    Машинска обрада метала 

Ова делатност обухвата: 

 - бушење, стругање, глодање, 
еродирање, рендисање, лето-
вање, развртање, равнање, тес-
терисање, оштрење, брушење, 
заваривање, спајање и друге 
радове на металним деловима, 

33.11 Поправка металних производа,

 Ова делатност обухвата: 

 - поправку металних цистерни, 
резервоара и контејнера, 

 - поправку и одржавање цеви и 
цевних инсталација,

 - поправку заваривањем и 
лемљењем, 

33.12 Поправка машина: 

 Ова делатност обухвата: 

 - поправку и одржавање индус-
тријских машина и опреме- 
оштрење или инсталирање, 
замена сечива и тестера у ко-
мерцијалним и индустријским 
машинама, или услуге зава-
ривања (аутоматско,опште); 
поправку пољопривредних и 
других машина, 

33.14 Поправка електричне опреме: 

35.22 Дистрибуција гасовитих горива 
 гасоводом, 

Ова делатност обухвата: 

 - дисрибуцију и снабдевање га-
соводним горивима свих врста 
гасоводом, 

35.23 Трговина гасовитим горивима  
 преко гасоводне мреже

Ова делатност обухвата: 

 - продају гаса корисницима пре-
ко гасоводне мреже, 

35.30 Снабдевање паром и   
 климатизација

Ова делатност обухвата: 



7. март 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 7/2013 - страна 93  

 - производњу и дистрибуцију 
паре и топле воде за грејање и 
у друге сврхе, 

36.0 Сакупљање, пречишћавање и  
 дистрибуција воде,
36.00 Сакупљање, пречишћавање 
 и дистрибуција воде, 

Ова делатност обухвата: 

 - сакупљање воде из језера, река 
и бунара, са извора и сл. 

 - сакупљање кишнице, 

 - пречишћавање воде, 

 - обраду воде у индустријске и 
друге сврхе, 

 - десалинизацију морске или 
подземне воде као главне ак-
тивности у производњи воде,

 - дистрибуцију воде цевоводом, 
возилом-цистерном или на 
други начин,

 - рад канала за наводњавање,

37.0 Уклањање отпадних вода

37.00 Уклањање отпадних вода

Ова делатност обухвата: 

 - рад канализационих система 
и уређаја за обраду отпадних 
вода, 

 - скупљање и транспорт индус-
тријских, комуналних и других 
отпадних вода, као и кишнице, 
коришћењем канализационих 
мрежа, колектора, покретних 
танкова или других видова 
транспорта, 

 - пражњење и чишћење септич-
ких јама и резервоара, шахтова 
и канализационих јама; одржа-
вање хемијских тоалета, 

 - обраду/пречишћавање отпад-
них вода (укључујући кана-
лизационе и индустријски от-

падне воде и воду из базена за 
купање) применом физичких, 
хемијских и биолошких поце-
са, 

 - одржавање и чишћење одвод-
них канала и дренажу, укљу-
чујући и деблокирање одвода, 

38.1 Сакупљање отпада

38.11 Сакупљање отпада који није  
 опасан,

Ова делатност обухвата: 

 - сакупљање неопасног чвр-
стог отпада (смеће) на локал-
ној територији, као што је са-
купљање комуналног  и комер-
цијалног отпада у контејнере 
што може бити мешавина ма-
теријала који се могу поново 
употребити,

 - сакупљање рециклабилних ма-
теријала,

 - сакупљање отпада са јавних 
површина, 

 - сакупљање грађевинског отпа-
да, 

 - сакупљање и укљањање отпа-
дака као што су гране и шљу-
нак, 

 - сакупљање текстилног отпада, 

 - активности у трансфер стани-
цама за неопасан отпад,

38.12 Сакупљање опасног отпада,

Ова делатност обухвата: 

 - биолошки опасан отпад, 

38.2 Третман и одлагање отпада,

38.21. Третман и одлагање отпада   
 који није опасан,

Ова делатност обухвата одлагање 
и третман пре одлагања чврстог и   нео-
пасног отпада који није чврст: 
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 - рад депонија неопасног отпа-
да, 

 - одлагање (збрињавање) не-
опасног отпада спаљивањем 
или инсинерацијом или дру-
гим методама, са или без ис-
коришћавања за производњу 
електричне енергије или паре, 
компоста, замена за горива, 
биогас, пепео или други произ-
води за даљу употребу, 

 - третман органског отпада за 
одлагање,

38.22 Третман и одлагање опасног  
 отпада,

Ова делатност обухвата:

 - третман и одлагање  затрова-
них или угинулих животиња и 
другог контаминираног отпа-
да, 

38.32 Поновна употреба разврстаних 
 материјала,

 Ова делатност обухвата прераду 
металног и неметалног отпада и отпа-
дака и остатака у секундарне сировине, 
обично укључује физичке или хемијске 
процесе трансформације. Такође укљу-
чује поновну употребу материјала из 
токова отпада у форми:1) сепарације и 
разврставање материјала који се могу 
поновно употребити из токова неопасног 
отпада или 2) сепарација и разврставање 
мешовитог отпада који се може поново 
употребити, као папир, пластика, иско-
ришћене лименке и метали у различите 
категорије.

41. Изградња зграда

Ова делатност обухвата изградњу 
свих врста зграда.

41.2 Изградња стамбених и   
 нестамбених зграда

42. Изградња осталих грађевина

42.11 Изградња путева и аутопутева

Ова делатност обухвата: 

 - изградњу аутопутева, улица, 
друмова и других путева за во-
зила и пешаке, 

 - површинске радове на улица-
ма, путевима, аутопутевима 
мостовима или тунелима: ас-
фалтирање путева, бојење и 
обележавање ознака на путе-
вима и постављање ограда и 
саобраћајних ознака и сл. 

 - изградња аеродромских писта.

42.2 Изградња цевовода, електричних  
 и комуникационих водова

42.21 Изградња цевовода

  Ова делатност обухвата: 

 - изградњу цевовода за транс-
портовање течности и из-
градњу међусобно повезаних 
зграда и грађевина која чине 
саставни део тих система, 

 - изградњу осталих грађевина 
за: цевоводе за пренос на вели-
ке даљине и градске цевоводе 
(међумесни и локални цевово-
ди), главне доводе  и мрежу, 
системе за наводњавање (кана-
ли), резервоаре, 

 - изградњу одводних система 
(колектора), укључујући и по-
правке, постројења за депоно-
вање отпадних вода, црпних 
станица, 

 - копање бунара, 
42.9 Изградња осталих грађевина
42.91 Изградња хидротехничких   
 објеката

Ова делатност обухвата:

 - изградњу водених путева, 
пристаништа, марина, устава, 
као и извођење речних радова 
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(утврђивање обала), брана и 
насипа,

 - ископавање (багеровање) во-
дених путева, 

43 Специјализовани грађевински  
 радови: 

43.1 Рушење и припремање   
 градилишта

43.11 Рушење објеката 

Ова делатност обухвата рушење и 
демонтажу зграда и других објеката, 

43.12 Припремање градилишта

Ова делатност обухвата: 

 - рашчишћавање грдилишта, 

 - земљане радове: ископавање, 
насипање, нивелисање терена, 
ископ канала, уклањање стена, 
минирање и др. 

 - дренажне радове на гради-
лишту,

43.13 Испитивање терена бушењем и  
 сондирањем, 

43.2 Инсталациони радови у   
 грађевинарству.

43.22 Постављање водоводних  
 канализационих, грејних и   
 климатизационих система,

Ова делатност обухвата инстали-
рање вододовних, канализационих, греј-
них и климатизационих система, укљу-
чујући доградњу, адаптацију, одржавање 
и поправке: 

 - постављање инсталације у  
зградама или другим грађеви-
нама за водоводну или сани-
тарну опрему,

 - ископ канала за инсталационе 
радове, 

43.3 Завршни грађевинско – занатски  
 радови

43.31 Малтерисање 

43.32 Уградња столарије

43.33 Постављање одних и зидних  
 облога

43.34 Бојење и застакливање

43.39 Остали завршни радови

43.91 Кровни радови

43.99 Остали непоменути специфични  
 грађевински радови,

Ова делатност обухвата специја-
лизоване грађевинске радове који су 
заједнички за различите врсте грађеви-
на а захтевају поседовање специјалних 
вештина или специјалне опреме за из-
градњу темеља (фундирање) укључујући 
побијање шипова, постављање изолације 
против влаге и хидроизолација, копање 
окна, армирање, зидање опеком и каме-
ном, подизање димњака, индустријских 
пећи и др. 

45.20 Одржавање и поправка моторних  
 возила

45.22 Трговина на велико цвећем и  
 садницама

46.77 Трговина на велико отпацима и  
 остацима

Ова делатност обухвата: 

 - трговину на велико метал-
ним и неметалним отпацима 
и остацима намењененим за 
рециклажу, укључујући са-
купљање, сортирање, одвајање 
и расклапање коришћење робе 
(као што су аутомобили) ради 
добијања употребљивих дело-
ва; паковање и препакивање, 
складиштење и испоруку, али 
без стварног процеса прераде,

 - трговину на велико стрим па-
пиром, 

 - демонтажу аутомобила, рачу-
нара, телевизора и остале оп-
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реме за добијање и препродају 
употребљивих делова, 

47.76 Трговина на мало цвећем,   
 садницама, семењем, ђубривима, 
  кућним љубимцима и храном за  
 кућне љубимце у    
 специјализованим продавницама, 

47.8 Трговина на мало на тезгама и  
 пијацама
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, 
49.31 Градски и приградски копнени  
 превоз путника

Ова делатност обухвата:
 - копнени превоз путника град-

ским и приградским транс-
портним системима, 

 - превоз до и од аеродрома и 
других путничких терминала,

49.41 Друмски превоз терета
49.42 Услуге пресељења 
52.21 Услужне делатности у копненом  
 саобраћају

Ова делатност обухвата актив-
ности у вези са копненим превозом 
путника, животиња или терета:

 - рад објеката и опреме на тер-
миналима, као што су желез-
ничке и аутобуске станице и 
станице за манипулисање те-
ретом,

 - пратеће активности у вези са 
коришћењем (наплата и одр-
жавање) путева, мостова, ту-
нела, паркиралишта или гара-
жа, паркиралишта за бицикле, 

зимског смештаја приколица и 
др. 

58.2 Издавање софтвера

58.29 Издвање осталих софтвера

62.01 Рачунско програмирање 

62.02 Консултантске делатнсоти у  
 области информационе   
 технологије

62.03 Управљање рачунарском   
 опремом

62.09 Остале услуге информационе  
 технологије

63.1 Обрада података, хостинг и стим  
 повезане делатности;   
 веб портали,

64.91 Финансијски лизинг 

68.10 Куповина и продаја властитих  
 некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или  
 изнајмљених некретникна или  
 управљање њима

71.1 Архитектонске и инжењерске  
 делатности и техничко   
 саветовање 

71.11 Архитектонска делатност

71.12 Инжењерске делатности и   
 техничко саветовање

81 Услуге одржавања објеката и  
 околине

81.2 Услуге чишћења 

Ова делатност обухвата чишћење 
и одржавање свих врста зграда, спе-
цијализовано чишћење објеката или 
друго специјализовано чишћење индус-
тријских машина, улица, цистерни и тан-
кера. Ту спада и дезинфиковање зграда 
и уништавање штеточина у зградама, као 
и чишћење индустријских машина, са-
купљање боца са улица и чишћење улица 
од снега и леда. 

81.29 Услуге осталог чишћења
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Ова делатност обухвата: 

 - чишћење и одржавање базена,

 - чишћење цистерни и танкера,

 - дезинфекцију објеката и уни-
шавање штеточина, 

 - сакупљање и уклањање боца са 
улица,

 - чишћење улица, уклањање 
снега и леда,

 - делатности чишћења на дру-
гом месту непоменуте

81.30 Услуге уређења и одржавање  
 околине

Ова делатност обухвата:

 - уређење и одржавање паркова 
и вртова за: приватне куће и 
стамбене зграде, јавне зграде 
(школе, болнице, администра-
тивне зграде, цркве итд.), град-
ске зелене површине и гробља, 
зеленило уз саобраћајнице (пу-
теве, железничке пруге, плов-
не канале, луке, индустријске 
и пословне зграде),

 - уређење и одржавање зелени-
ла спортских терена за: згра-
де (кровне баште, зеленила на 
фасадама, кућне баште итд.), 
спортске терене (фудбалски те-
рени итд.) терене за игру, тра-
вњаке за сунчање и друге зе-
лене површине за рекреацију, 
обале око водених површина, 
заливи наизменична влажна 
места, вештачка – природна је-
зера, базени, канали, речна ко-
рита, фабричка отпадна вода), 

 - сађење дрвета за заштиту од 
буке, ветра, ерозије и др. 

82.99 Остале услужне активности  
 подршке пословању

Ова делатност обухвата услужне 
активности као што су: 

 - очитавање бројила за потро-
шњу воде, електричне енер-
гије, гаса итд. 

 - услуге наплате паркинга,

 - непоменуте услужне актив-
ности пословања, 

95.11  Поправка рачунара и периферне  
 опреме

96.03   Погребне и сродне делатности

Ова делатност обухвата:

 - сахрањивање и спаљивање 
људских и животињских ле-
шева: припрему лешева за са-
храњивање, спаљивање и бал-
замовање и погребне услуге; 
услуге сахрањивања и спаљи-
вања; изнајмљивање опремље-
ног простора за церемоније са-
хране на гробљу,

 - изнајмљивање и продавање 
гробних места и одржавање 
гробова и споменика.

Јавно предузеће може без уписа 
у регистар да врши и друге  делатности 
које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуња-
ва услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног пре-
дузећа, као и о обављању других делат-
ности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
претходну сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од оштег интереса

Члан 15.

Јавно предузеће може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни др-
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жавни орган утврди да су испуњени ус-
лови за обављање те делатности у погледу:

1)  техничке опремљености;

2) кадровске оспособљености;

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите и унапређења живот-
не средине и

5) других услова прописаних за-
коном.

Оснивање зависних друштава 

Члан 16.

Јавно предузеће може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 14. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним друшт-
вима.

Јавно предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана 
има права, обавезе и одговорности које 
има Општина Бачка Паланка, као осни-
вач према Јавном предузећу.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.

Висина основног капитала, опис, 
врсту и вредност неновчаног улога, као и 
поделу на акције у номиналној вреднос-
ти по основу улагања средстава, утвр-
диће се у складу са законом.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.

Имовину Јавног предузећа чине 
право својине на покретним и непокрет-

ним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовин-
ска права која су пренета у својину Ја-
вног предузећа укључујући и право  ко-
ришћења на стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка.

Јавно предузеће може користи-
ти средства у јавној својини и другим 
облицима својине у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором 
којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Јавног предузећа са једне 
и Општине Бачка Паланка , као оснивача 
са друге стране.     

Члан 19.

Средства у јавној својини могу 
се улагати у капитал Јавног предузећа у 
складу са законом и актима Скупштине 
општине.

По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана Општина стиче ак-
ције у Јавном предузећу, као и права по 
основу тих акција.

Повећање и смањење оснивачког 
капитала 

Члан 20.

О повећању или смањењу осно-
вног капитала Јавног предузећа одлучује 
Општина, као оснивач у складу са зако-
ном.

Члан 21.

Јавно предузеће, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора:

 - продајом производа и услуга,

 - из кредита, 

 - из донација и поклона,
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 - из буџета оснивача и буџета 
Републике Србије, буџета Ау-
тономне покрајине и

 - из осталих извора, у складу са 
законом.

Расподела добити

Члан 22.

Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподели-
ти за повећање основног капитала, резер-
ве или за друге намене, у складу са зако-
ном, актима Оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.

Елементи за образовање цена и 
ценовник производа и услуга Јавног пре-
дузећа уређују се посебном одлуком, 
коју доноси Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност Оснивача, у складу са 
законом.

Цене услуга одређују се у складу 
са начелима прописаним законом којим 
је уређена комунална делатност, и то:

1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да 

покрије пословне расходе;
4) начелом усаглашености цена 

комуналних услуга са начелом 
приступачности;

5) начелом непостојања разлике 
у ценама између различитих  
категорија потрошача, сем ако 
се разлика заснива на различи-
тим трошковима обезбеђивања 
комуналне услуге. 

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.

Елементи за одрађивање цена ко-
муналних услуга су:

1) пословни расходи исказани у 
пословним књигама и финан-
сијским извештајима;

2) расходи за изградњу и рекон-
струкцију објеката комунал-
не инфраструктуре и набавку 
опреме, према усвојеним про-
грамима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које 
је јединица локалне самоупра-
ве дала сагласност;

3) добит вршиоца комуналне де-
латности.

Средства која су намењена за фи-
нансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намене.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.

Јавно предузеће је обавезно да за-
хтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм посло-
вања , у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вред-
ности елемената, који су укључени у ме-
тодологију за обрачунавање цена, Јавно 
предузеће може да током пословне го-
дине поднесе Оснивачу детаљно образ-
ложен захтев за одобрење измене цена 
комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.

Измене годишњег програма по-
словања са предлогом за измену цена 
достављају се Скупштини општине.
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Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.

Унапређење рада и развоја Јавног 
предузећа заснива се на дугорочном и 
средљорочном плану рада и развоја, који 
доноси Надзорни одбор Јавног преду-
зећа.

Плановима и програмом рада из 
става 1. овог члана, утврђују се послов-
на политика и развој Јавног предузећа, 
одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног 
предузећа морају се заснивати на зако-
нима којима се уређују одређени односи 
у делатностима којима се бави Јавно пре-
дузеће.

Планови и програми

Члан 27.

Планови и програми Јавног пре-
дузећа су:

 - план и програм развоја јавног 
предузећа

 - финансијски планови

 - други планови и програми.

Планови и програми Јавног преду-
зећа достављају се Скупштини општине 
најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину.

Планови и програми се сматрају 
донетим када на њих сагласност да 
Скупштина општине.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.

По основу учешћа у основном ка-
питалу Јавног предузећа Општина као 
оснивач има следећа права:

 - право управљања Јавним пре-
дузећем на начин утврђен ста-
тутом јавног предузећа;

 - право на учешће у расподели 
добити Јавног предузећа;

 - право да буду информисани о 
пословању Јавног предузећа;

 - право да учествују у расподе-
ли ликвидационе или стечајне 
масе, након престанка јавног 
предузећа стечајем или ликви-
дацијом, а по  измирењу обаве-
за;

 - друга права у складу са зако-
ном.

Обезбеђење општег интереса

Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса 
у делатности за коју је Јавно предузеће 
основано, оснивач даје сагласност на:

 - Статут Јавног предузећа

 - давање гаранција, авала, јем-
ства, залога и других средста-
ва обезбеђења за послове који 
нису  из оквира делатности од 
општег интереса;

 - одлуку о задуживању Јавног 
предузећа,

 - располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јав-
ној својини која су пренета у 
својину Јавног предузећа веће 
вредности, која је у непосред-
ној функцији обављања делат-
ности од општег интереса,
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 - улагања капитала,

 - статусне промене,

 - акт о процени вредности капи-
тала и исказивању тог капитала 
у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансфор-
мацији,

 - тарифу (одлуку о ценама, та-
рифни систем и друго), осим 
ако законом није предвиђено 
да ту сагласност даје државни 
орган,

 - акт о општим условима за ис-
поруку производа и услуга,

 - акт о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних 
места,

 - друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од 
општег интереса у складу са 
законом и овом одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање 
услуга и несметано функционисање 
постројења и опреме

Члан 30.

Јавно предузеће је дужно да де-
латност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се обез-
беђује стално, континуирано и квалитет-
но пружање услуга крајњим корисници-
ма.

Јавно предузеће је дужно да пре-
дузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопход-
них за обављање своје делатности, у 
складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања де-
латности од општег интереса због којих 
је основано.

Поремећај у пословању

Члан 31.

У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, Оснивач  ће предузети 
мере којима ће обезбедити услове за не-
сметан рад и пословање предузећа у оба-
вљању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито:

 - разрешење надзорног одбора 
и дректора и именовање при-
времених органа Јавног преду-
зећа,

 - ограничење права огранка Ја-
вног предузећа да иступа у 
правном промету са трећим 
лицима,

 - ограничење у погледу права 
располагања појединим сред-
ствима у јавној својини,

 - промену у унутрашњој органи-
зацији Јавног предузећа,

 - друге мере одређене законом 
којим се уређују услови и на-
чин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлу-
ком.

VII ПОСЛОВАЊЕ, 
УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање, пружање услуга 
корисницима са територије других 
општина и расподела добити 

Члан 32.

Јавно предузеће послује по тр-
жишним условима у складу са законом.

Члан 33.

У обављању своје претежне де-
латности, Јавно предузеће своје произво-
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де и услуге може испоручивати, односно 
пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом 
да се ни на који начин не угрожава стал-
но, континуирано и квалитетно снабде-
вање крајњих корисника са територије 
Општине Бачка Паланка.

Испоруку производа и пружање 
услуга из става 1. овог члана Јавно преду-
зеће обавља у складу са посебно закљу-
ченим уговором.

Члан 34.

Добит Јавног предузећа  утврђе-
на у складу са законом, може се распо-
делити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са 
законом и посебном одлуком Скупштине 
општине.

Пословни резултат Јавног преду-
зећа утврђује се у временским периоди-
ма, на начин и по поступку утврђеним 
законом.

Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине општине.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

Управљање у Јавном предузећу је 
организовано као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су:

1. Надзорни одбор

2. Директор

1. Надзорни одбор

Састав, услови за именовање, мандат и 
надлежност чланова Надзорног одбора

Члан 36.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
има три члана.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине на 
период од четири године, рачунајући од 
дана именовања.

Један члан Надзорног одбора име-
нује се из реда запослених, на начин и по 
поступку који је утврђен Статутом Ја-
вног предузећа.

Председник, односно члан Над-
зорног одбора може бити именован по-
ново по истеку мандата.

Надзорно одбор може да ради и 
одлучује ако седници присуствује више 
од половине чланова, а одлуке доноси 
већином од укупног броја чланова.

Члан 37.

За председника и чланове Надзор-
ног одбора именује се лице које испуња-
ва следеће услове:

 - да је пунолетно и пословно 
способно,

 - да има стечено високо образо-
вање трећег или другог степе-
на, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 
четири године,

 - да је стручњак у једној или 
више области из које је делат-
ност од општег интереса за 
чије обављање је основано Јав-
но предузеће,

 - најмање три године искуства 
на руководећем положају,

 - да поседује стручност из обла-
сти финансија, права или кор-
поративних управљања,

 - да није осуђивано на условну 
или безусловну казну за кри-
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минална дела против привре-
де, правног саобраћаја, или 
службене дужности, као и да 
му није изречена мера безбед-
ности забране обављања пре-
тежне делатности Јавног пре-
дузећа.

Члан 38.

Мандат председнику и чланови-
ма Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека пери-
ода на који су именовани уколико:

 - Надзорни одбор не достави ос-
нивачу на сагласност годишњи 
програм пословања,

 - оснивач не прихвати финан-
сијски извештај Јавног преду-
зећа,

 - пропусте да предузму неоп-
ходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања 
сумње да одговорно лице Ја-
вног предузећа делује на ште-
ту Јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, неса-
весним 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 пока-
затеље учинка.

Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат дужни 
су да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно до 
именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију 
и пословне циљеве Предузећа 
и стара се о њиховој реализа-
цији,

2. усваја извештај о степену реа-
лизације Програма пословања,

3. доноси годишњи програм по-
словања уз сагласност оснива-
ча, 

4. надзире рад директора,

5. врши унутрашњи надзор над 
пословањем предузећа,

6. успоставља, одобрава и пра-
ти рачуноводство, унутрашњу 
контролу, финансијске из-
вештаје и политику управљања 
ризицима,

7. утврђује финансијске из-
вештаје предузећа и доставља 
их оснивачу ради давања са-
гласности,

8. доноси статут уз сагласност 
оснивача,

9. одлучује о статусним промена-
ма и оснивању других правних 
субјеката уз сагласност осни-
вача,

10. доноси одлуку о расподели 
добити, односно о начину по-
крића губитака уз сагласност 
оснивача,

11. доноси одлуку о задуживању 
Јавног предузећа, уз саглас-
ност Оснивача,

12. даје сагласност директору 
за предузимање послова или 
радњи у  складу са законом, 
статутом и одлуком оснивача,



104 страна - Број 7/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       7. март 2013. године

13. закључује уговоре о раду на 
одређено време са директором 
предузећа,

14. доноси одлуку о располагању 
(прибављању и отуђењу) сред-
ствима у јавној својини која 
су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности 
утврђене посебним прописом 
а која су у непосредној функ-
цији обављања делатности од 
општег интереса, уз сагласност 
Оснивача,

15. врши и друге послове у складу 
са законом, статутом и пропи-
сима којима се утврђује правни 
положај привредних друштава.

Задужувиње Јавног предузећа ће 
се вршити у складу са прописима.

Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 40.

Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу нак-
наду у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Оснивач на основу из-
вештаја о степену реализације Програма 
пословања Јавног предузећа.

2. Директор

Члан 41.

Директора Јавног предузећа име-
нује Скупштина општине на период од 
четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија 
за именовања коју именује Скупштина 
општине.  

Комисија има председника и чети-
ри  члана, од којих  председника и два 
члана именује Скупштина општине на 
период од три године, једног члана име-
нује Скупштина на предлог Сталне кон-
ференције градова и општина на период 
од три године,  док једног члана именује 
Скупштина за свако појединачно имено-
вање директора.

Члан који се именује за свако поје-
диначно именовање директора у смислу 
предходног става овог члана, мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме 
се именује директор.

На услове за именовање дирек-
тора Јавног предузећа, сходно се при-
мењују одредбе Закона о раду.

Статутом Јавног предузећа 
одређују се и други услови које лице 
мора испунити да би могло бити имено-
вано за директора Јавног предузећа.

Директор Јавног предузећа засни-
ва радни однос на одређено време.

Директор Јавног предузећа је јав-
ни функционер у смислу закона којим се 
регулише област јавних функција.

Надлежност директора

Члан 42.

Директор Јавног предузећа.

1. представља и заступа Јавно 
предузеће,

2. организује и руководи проце-
сом рада,

3. води пословање Јавног преду-
зећа,

4. одговара за законитост рада Ја-
вног предузећа,

5. предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере 
за његово спровођење,
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6. предлаже финансијске из-
вештаје,

7. извршава одлуке Надзорног 
одбора,

8. обавља и друге послове утврђе-
не законом и Статутом јавног 
предузећа.

Зарада директора, мандат, разрешење 
и суспензија директора

Члан 43.

Директор има право на зараду 
одређену општим актом Јавног преду-
зећа или одлуком Надзорног одбора.

Директор може имати  право и на 
стимулацију под условом да Јавно пре-
дузеће послује са позитивним пословним 
резултатом.

Одлуку о исплати стимулације до-
носи Скупштина општине.

Члан 44.

Мандат директора престаје исте-
ком рока на који је именован, оставком 
или разрешењем. 

Оставка се у писаној форми под-
носи органу надлежном за именовање 
директора. Оставка производи дејство 
даном одређеним у оставци, а ако тај дан 
није одређен даном подношења оставке. 

Мандат директора престаје даном 
истека периода на који је именован. Ман-
дат директора који је разрешен престаје 
даном разрешења, ако у одлуци о разре-
шењу није одређен неки други датум.

Члан 45.

Предлог за разрешење може под-
нети Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разре-
шење.

Скупштина општине може разре-
шити директора под условима предвиђе-
ним законом.

Члан 46.

Уколико против директора ступи 
на снагу оптужница за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, Скупштина 
општине доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора.

Члан 47.

Скупштина општине именује вр-
шиоца дужности директора у следећим 
случајевима:

1. уколико директору престане 
мандат због истека времена 
на који је именован, због под-
ношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата,

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора,

3. у случају смрти или губитка 
пословне  способности дирек-
тора.

Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од 
шест месеци.

У нарочито оправданим случаје-
вима Скупштина општине може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест 
месеци.
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Вршилац дужности директора 
има сва права, обавезе и овлашћења ди-
ректора.

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ  И ОПШТА АКТА 

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 48.

Статутом, општим актима и дру-
гим актима Јавног предузећа ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног 
предузећа, делокруг органа и друга пи-
тања од значаја за рад и пословање Ја-
вног предузећа, у складу са законом и 
овом Одлуком.

Члан 49.

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

Колективни уговор Јавног преду-
зећа мора бити сагласан са законом, опш-
тим и посебним колективним уговором.

Члан 50.

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 или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да у оба-
вљању своје делатности обезбеђује по-
требне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожа-

вају природне и радом створене вреднос-
ти човекове средине.

Статутом Јавног предузећа детаљ-
није се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регу-
лишу област заштите животне средине.

Члан 52.

Рад Јавног предузећа је јаван.

За јавност рада јавног предузећа 
одговаоран је директор Јавног предузећа.

Члан 53.

Доступност информација од ја-
вног значаја, Јавно предузеће врши у 
складу са одредбама закона који регули-
ше област слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја.

Члан 54.

Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком ди-
ректора или Надзорног одбора Јавног 
предузећа чије би саопштавање неовла-
шћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило његовом по-
словном угледу и интересима.

Члан 55.

Општи акти Јавног предузећа су 
Статут и други општи акти.

Статут је основни општи акт Ја-
вног предузећа.

Друга општа акта Јавног преду-
зећа морају бити у сагласности са Стату-
том Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе ор-
гани или овлашћени појединци у Јавном 
предузећу, морају бити у складу са опш-
тим актима Јавног предузећа.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Јавно предузеће је дужно да Ста-
тут јавног предузећа усагласи са овом 
Одлуком у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове Одлуке.

Остала општа акта, надлежни ор-
гани у Јавном предузећу дужни су ускла-
дити у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу Статута Јавног предузећа .

Члан 57.

Ступањем на снагу ове Одлу-
ке престаје да важи Одлука о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Кому-
налпројект“ Бачка Паланка, („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број  
2/2001,16/2006,21/2008 и 27/2012).

Члан 58.

Ова Одлука  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-1/2013
01. март 2013. године          
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р

43

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 
4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/2012),  и члана 38. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 8. седници,  
одржаној дана 01. марта 2013. године, 
донела 

О Д Л У К У
 о промени оснивачког акта  

Јавног предузећа “Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка“ Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

У циљу усклађивања оснивачког 
акта  Јавног  предузећа „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка, ставља се ван снаге Одлука о 
оснивању Јавног предузећа „ Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка,  („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 13/2009, 22/2009,  и 
27/2012) којом је основано Јавно  преду-
зеће „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка и  упи-
сано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. БД 186522/2009 
од 09. децембра 2009. године,  и доноси 
нови оснивачки акт, а ради усклађивања 
са одредбама Закона о јавним предузећи-
ма.

Оснивање јавног предузећа 

Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за оба-
вљање  делатности везаних за просторно  
и урбанистичко планирање и пројекто-
вање, уређивање и старање о заштити и 
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рационалном коришћењу грађевинског 
земљишта, одржавање и управљања 
стамбеним зградама, становима, послов-
ним и магацинским простором и гаража-
ма, одржавање и изградњу комуналних 
добара од општег интереса и одржавање, 
реконструкцију, изградњу и управљање 
локалним и некатегорисаним путеви-
ма и улицама у насељима на територији  
општине Бачка Паланка, оснива се Јав-
но предузеће „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка 
(у даљем тексту: Јавно предузеће).  

Циљеви оснивања

Члан 3.

Јавно предузеће оснива се и 
послује  ради обезбеђивања услова за 
обављање делатности из члана 2. ове Од-
луке, као делатности од општег интереса 
на територији Општине Бачка Паланка.                     

Предмет одлуке

Члан 4.

 Овом Одлуком, у складу са Зако-
ном о јавним предузећима, регулисана су 
права и обавезе оснивача и Јавног преду-
зећа у обављању делатности од општег 
интереса на територији Општине Бачка 
Паланка, а нарочито:                    

 - назив и седиште оснивача; 

 - пословно име и седиште Ја-
вног предузећа;  

 - претежна делатност Јавног 
предузећа;

 - права, обавезе и одговорности 
оснивача према Јавном преду-
зећу и  Јавног предузећа према 
оснивачу;

 - услови и начин утврђивања 
и распоређивања добити, од-

носно начину покрића губита-
ка и сношењу ризика;

 - условима и начину задужи-
вања Јавног предузећа;

 - заступање Јавног предузећа;

 - износ основног капитала, као и 
опис, врста и вредност ненов-
чаног улога;

 - органи Јавног предузећа;

 - имовина која се не може отуђи-
ти;

 - располагање (отуђење и при-
бављање) стварима у јавној 
својини која су пренета  у 
својину Јавног предузећа у 
складу са законом;

 - заштита животне средине;

 - друга питања од значаја за не-
сметано обављање делатности 
за коју се оснива Јавно преду-
зеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ   

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.

Оснивач Јавног предузећа је: 

Општина Бачка Паланка, улица 
Краља Петра I број 16 , матични број: 
08070687

Права оснивача остварује 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће има статус пра-
вног лица, са правима, обавезама и одго-
ворностима утврђеним законом.
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Јавно предузеће у правном проме-
ту са трећим лицима има сва овлашћења 
и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.

Јавно предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Ја-
вног предузећа осим у случајевима про-
писаним законом. 

Члан 8.

Јавно предузеће заступа и пред-
ставља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И 
СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа

Члан 9. 

Јавно предузеће послује под сле-
дећим пословним именом: Јавно  преду-
зеће „Дирекција за изградњу Општине 
бачка Паланка“ Бачка Паланка.

О промени пословног имена одлу-
чује Надзорни одбор Јавног предузећа, 
уз претходну сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.

Седиште Јавног предузећа је у Ба-
чкој Паланци, улица Трг братства и је-
динства број 36.

О промени седишта Јавног преду-
зећа одлучује Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног 
предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће поседује свој пе-
чат и штамбиљ са исписаним  текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и 
словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садр-
жи пуно пословно име и седиште Јавног 
предузећа.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
и садржи пуно пословно име, седиште 
Јавног предузећа и место за датум и број.

Јавно предузеће има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног преду-
зећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа.

Члан 12.

Јавно предузеће се за обављање 
своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регис-
тар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са зако-
ном.

Члан 13.

Јавно предузеће послује као је-
динствена радна целина.

Актом директора Јавног преду-
зећа уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.

Претежна делатност јавног преду-
зећа је: 
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4311 Рушење и разбијање објеката;  
 земљани радови

Као делатност јавног предузећа 
утврђују се: 

70.22  Консултантске активности у вези  
 са пословањем и осталим   
 управљањем, 

71.11  Архитектонска делатност, 

71.12.  Инжењерске делатности и   
 техничко саветовање,

69.20  Рачуноводствени, књиговодстве 
 ни и ревизорски послови;   
 пореско саветовање, 

82.11  Комбиноване канцеларијско  
 – административне услуге, 

68.32  Управљање некретнинама за  
 накнаду, 

68.31  Делатност агенције за   
 некретнине, 

68.20  Изнајмљивање властитих или  
 изнајмљених некретнина и   
 управљање њима, 

68.10  Куповина и продаја властитих  
 некретнина, 

63.11  Обрада података, хостинг и сл. 

62.01 Рачунарско програмирање, 
43.34  Бојење и застакљивање, 
43.21  Постављање електричних   
 инсталација,

43.11  Рушење објеката, 

43.29  Остали инсталациони радови  
 у грађевинарству, 

42.99  Изградња осталих непоменутих 
грађевина, 

42.11  Изградња путева и аутопутева.

Јавно предузеће може без уписа 
у регистар да врши и друге  делатности 
које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуња-
ва услове предвиђене законом.

Поред регистроване делатности, 
Јавно предузеће може да води инвести-
ције за потребе других јавних предузећа, 
месних заједница на територији општине 
Бачка Паланка, и осталих корисника који 
нису стручно и кадровски оспособљени, 
на захтев Оснивача.

Послове везане за просторно ур-
банистичко планирање и пројектовањ из 
члана 2. ове Одлуке, као и послове везане 
за вођење инвестиција за остале наручио-
це, стручне и техничко економске услуге 
сходно прописима из области изградње 
објеката за остале наручиоце, надзор над 
изградњом објеката за остале наручио-
це, обављање послова техничког прегле-
да објеката у складу са законом, израду 
планске и техничке документације као и 
израду урбанистичких пројеката за оста-
ле наручиоце, Јавно предузеће врши без 
накнаде за кориснике буџетских средста-
ва, а на основу писменог налога Пред-
седника Општине.

О промени делатности Јавног пре-
дузећа, као и о обављању других делат-
ности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
претходну сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од оштег интереса

Члан 15.

Јавно предузеће може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни др-
жавни орган утврди да су испуњени ус-
лови за обављање те делатности у погле-
ду:

1) техничке опремљености;

2) кадровске оспособљености;

3) безбедности и здравља на раду; 

4) заштите и унапређења живот-
не средине и
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5) других услова прописаних за-
коном.

Оснивање зависних друштава 

Члан 16.

Јавно предузеће може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 14. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним друшт-
вима.

Јавно предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана 
има права, обавезе и одговорности које 
има Општина Бачка Паланка, као осни-
вач према Јавном предузећу.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.

Висина основног капитала, опис, 
врсту и вредност неновчаног улога, као 
и поделу на уделе у номиналној вреднос-
ти, по основу улагања средстава, утвр-
диће се у складу са законом.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.

Имовину Јавног предузећа чине 
право својине на покретним и непокрет-
ним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовин-
ска права која су пренета у својину Ја-
вног предузећа укључујући и право  ко-
ришћења на стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка.

Јавно предузеће може користи-
ти средства у јавној својини и другим 
облицима својине у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором 
којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Јавног предузећа са једне 
и Општине Бачка Паланка , као оснивача 
са друге стране.     

Члан 19.

Средства у јавној својини могу 
се улагати у капитал Јавног предузећа у 
складу са законом и актима Скупштине 
општине.

По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана Општина стиче уделе 
у Јавном предузећу, као и права по осно-
ву тих удела.

Повећање и смањење оснивачког 
капитала 

Члан 20.

О повећању или смањењу осно-
вног капитала Јавног предузећа одлучује 
Општина, као оснивач у складу са зако-
ном.

Члан 21.

Јавно предузеће, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора:

 - продајом производа и услуга,

 - из кредита, 

 - из донација и поклона,

 - из буџета оснивача и буџета 
Републике Србије, буџета Ау-
тономне покрајине и

 - из осталих извора, у складу са 
законом.
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Расподела добити

Члан 22.

Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподели-
ти за повећање основног капитала, резер-
ве или за друге намене, у складу са зако-
ном, актима Оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.

Елементи за образовање цена и 
ценовник производа и услуга Јавног пре-
дузећа уређују се посебном одлуком, 
коју доноси Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност Оснивача, у складу са 
законом.

Цене услуга одређују се у складу 
са начелима прописаним законом којим 
је уређена одређена делатност, и то:

1) начелом „потрошач плаћа“;

2) начелом „загађивач плаћа“;

3) начелом довољности цене да 
покрије пословне расходе;

4) начелом усаглашености цена 
услуга са начелом приступач-
ности;

5) начелом непостојања разлике 
у ценама између различитих  
категорија потрошача, сем ако 
се разлика заснива на различи-
тим трошковима обезбеђивања 
услуге. 

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.

Елементи за одрађивање цена ус-
луга су:

1) пословни расходи исказани у 
пословним књигама и финан-
сијским извештајима;

2) расходи за изградњу и рекон-
струкцију објеката комунал-
не инфраструктуре и набавку 
опреме, према усвојеним про-
грамима и плановима вршиоца 
делатности на које је јединица 
локалне самоуправе дала са-
гласност;

3) добит вршиоца делатности.

Средства која су намењена за фи-
нансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намене.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.

Јавно предузеће је обавезно да за-
хтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм посло-
вања , у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вред-
ности елемената, који су укључени у ме-
тодологију за обрачунавање цена, Јавно 
предузеће може да током пословне го-
дине поднесе Оснивачу детаљно образ-
ложен захтев за одобрење измене цена 
услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.

Измене годишњег програма по-
словања са предлогом за измену цена 
достављају се Скупштини општине.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.

Унапређење рада и развоја Јавног 
предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја, који 
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доноси Надзорни одбор Јавног преду-
зећа.

Плановима и програмом рада из 
става 1. овог члана, утврђују се послов-
на политика и развој Јавног предузећа, 
одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног 
предузећа морају се заснивати на зако-
нима којима се уређују одређени односи 
у делатностима којима се бави Јавно пре-
дузеће.

Планови и програми

Члан 27.

Планови и програми Јавног пре-
дузећа су:

 - план и програм развоја јавног 
предузећа

 - финансијски планови

 - други планови и програми.

Планови и програми Јавног преду-
зећа достављају се Скупштини општине 
најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину.

Планови и програми се сматрају 
донетим када на њих сагласност да 
Скупштина општине.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.

По основу учешћа у основном ка-
питалу Јавног предузећа Општина као 
оснивач има следећа права:

 - право управљања Јавним пре-
дузећем на начин утврђен ста-
тутом јавног предузећа;

 - право на учешће у расподели 
добити Јавног предузећа;

 - право да буду информисани о 
пословању Јавног предузећа;

 - право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, 
након престанка јавног преду-
зећа стечајем или ликвидацијом, 
а по  измирењу обавеза;

 - друга права у складу са зако-
ном.

Обезбеђење општег интереса

Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса 
у делатности за коју је Јавно предузеће 
основано, оснивач даје сагласност на:

 - Статут Јавног предузећа

 - давање гаранција, авала, јем-
ства, залога и других средста-
ва обезбеђења за послове који 
нису  из оквира делатности од 
општег интереса;

 - одлуку о задуживању Јавног 
предузећа,

 - располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јав-
ној својини која су пренета у 
својину Јавног предузећа веће 
вредности, која је у непосред-
ној функцији обављања делат-
ности од општег интереса,уз 
сагласност Оснивача,

 - улагања капитала,

 - статусне промене,

 - акт о процени вредности ка-
питала и исказивању тог капи-
тала у акцијама или уделима, 
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као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији,

 - тарифу (одлуку о ценама, та-
рифни систем и друго), осим 
ако законом није предвиђено 
да ту сагласност даје државни 
орган,

 - акт о општим условима за ис-
поруку производа и услуга,

 - акт о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних 
места,

 - друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од 
општег интереса у складу са 
законом и овом одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање 
услуга и несметано функционисање 
постројења и опреме

Члан 30.

Јавно предузеће је дужно да делат-
ност од општег интереса за коју је осно-
вано обавља на начин којим се обезбеђује 
стално, континуирано и квалитетно пру-
жање услуга крајњим корисницима.

Јавно предузеће је дужно да пре-
дузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопход-
них за обављање своје делатности, у 
складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања де-
латности од општег интереса због којих 
је основано.

Поремећај у пословању

Члан 31.

У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, Оснивач  ће предузети 

мере којима ће обезбедити услове за не-
сметан рад и пословање предузећа у оба-
вљању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито:

 - разрешење надзорног одбора 
и дректора и именовање при-
времених органа Јавног преду-
зећа,

 - ограничење права огранка Ја-
вног предузећа да иступа у 
правном промету са трећим 
лицима,

 - ограничење у погледу права 
располагања појединим сред-
ствима у јавној својини,

 - промену у унутрашњој органи-
зацији Јавног предузећа,

 - друге мере одређене законом 
којим се уређују услови и на-
чин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлу-
ком.

VII ПОСЛОВАЊЕ, 
УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање, пружање услуга 
корисницима са територије других 
општина и расподела добити 

Члан 32.

Јавно предузеће послује по тр-
жишним условима у складу са законом.

Члан 33.

У обављању своје претежне де-
латности, Јавно предузеће своје услуге 
може  пружати и корисницима са тери-
торије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угро-
жава стално, континуирано и квалитетно 
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снабдевање крајњих корисника са тери-
торије Општине Бачка Паланка.

Пружање услуга из става 1. овог 
члана Јавно предузеће обавља у складу 
са посебно закљученим уговором.

Члан 34.

Добит Јавног предузећа  утврђе-
на у складу са законом, може се распо-
делити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са 
законом и посебном одлуком Скупштине 
општине.

Пословни резултат Јавног преду-
зећа утврђује се у временским периоди-
ма, на начин и по поступку утврђеним 
законом.

Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине општине.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

Управљање у Јавном предузећу је 
организовано као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су:

1. Надзорни одбор

2. Директор

1. Надзорни одбор

Састав, услови за именовање, мандат 
и надлежност чланова Надзорног 
одбора

Члан 36.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
има три члана.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине на 
период од четири године, рачунајући од 
дана именовања.

Један члан Надзорног одбора име-
нује се из реда запослених, на начин и по 
поступку који је утврђен Статутом Ја-
вног предузећа.

Председник, односно члан Над-
зорног одбора може бити именован по-
ново по истеку мандата.

Надзорно одбор може да ради и 
одлучује ако седници присуствује више 
од половине чланова, а одлуке доноси 
већином од укупног броја чланова.

Члан 37.

За председника и чланове Надзор-
ног одбора именује се лице које испуња-
ва следеће услове:

 - да је пунолетно и пословно 
способно,

 - да има стечено високо образо-
вање трећег или другог степе-
на, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 
четири године,

 - да је стручњак у једној или 
више области из које је делат-
ност од општег интереса за 
чије обављање је основано Јав-
но предузеће,

 - најмање три године искуства 
на руководећем положају,

 - да поседује стручност из обла-
сти финансија, права или кор-
поративних управљања,

 - да није осуђивано на условну 
или безусловну казну за кри-
минална дела против привре-
де, правног саобраћаја, или 
службене дужности, као и да 
му није изречена мера безбед-
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ности забране обављања пре-
тежне делатности Јавног пре-
дузећа.

Члан 38.

Мандат председнику и чланови-
ма Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека пери-
ода на који су именовани уколико:

 - Надзорни одбор не достави ос-
нивачу на сагласност годишњи 
програм пословања,

 - оснивач не прихвати финан-
сијски извештај Јавног преду-
зећа,

 - пропусте да предузму неоп-
ходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања 
сумње да одговорно лице Ја-
вног предузећа делује на ште-
ту Јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, неса-
весним 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 пока-
затеље учинка.

Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат дужни 
су да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно до 
именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију 
и пословне циљеве Предузећа 
и стара се о њиховој реализа-
цији,

2. усваја извештај о степену реа-
лизације Програма пословања,

3. доноси годишњи програм по-
словања уз сагласност оснивача,

4. надзире рад директора,

5. врши унутрашњи надзор над 
пословањем предузећа,

6. успоставља, одобрава и пра-
ти рачуноводство, унутрашњу 
контролу, финансијске из-
вештаје и политику управљања 
ризицима,

7. утврђује финансијске из-
вештаје предузећа и доставља 
их оснивачу ради давања са-
гласности,

8. доноси статут уз сагласност 
оснивача,

9. одлучује о статусним промена-
ма и оснивању других правних 
субјеката уз сагласност осни-
вача,

10. доноси одлуку о расподели 
добити, односно о начину по-
крића губитака уз сагласност 
оснивача,

11. доноси одлуку о задуживању 
Јавног предузећа, уз саглас-
ност Оснивача,

12. даје сагласност директору 
за предузимање послова или 
радњи у  складу са законом, 
статутом и одлуком оснивача,

13. закључује уговоре о раду на 
одређено време са директором 
предузећа,

14. доноси одлуку о располагању 
(прибављању и отуђењу) сред-
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ствима у јавној својини која 
су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности 
утврђене посебним прописом 
а која су у непосредној функ-
цији обављања делатности од 
општег интереса, уз сагласност 
Оснивача,

15. врши и друге послове у складу 
са законом, статутом и пропи-
сима којима се утврђује правни 
положај привредних друштава.

Задуживање Јавног предузећа 
врши се у складу са законом.

Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 40.

Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу нак-
наду у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Оснивач на основу из-
вештаја о степену реализације Програма 
пословања Јавног предузећа.

2. Директор

Члан 41.

Директора Јавног предузећа име-
нује Скупштина општине на период од 
четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија 
за именовања коју именује Скупштина 
општине.  

Комисија има председника и чети-
ри  члана, од којих  председника и два 
члана именује Скупштина општине на 
период од три године, једног члана име-
нује Скупштина на предлог Сталне кон-

ференције градова и општина на период 
од три године,  док једног члана именује 
Скупштина за свако појединачно имено-
вање директора.

Члан који се именује за свако поје-
диначно именовање директора у смислу 
предходног става овог члана, мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме 
се именује директор.

На услове за именовање дирек-
тора Јавног предузећа, сходно се при-
мењују одредбе Закона о раду.

Статутом Јавног предузећа 
одређују се и други услови које лице 
мора испунити да би могло бити имено-
вано за директора Јавног предузећа.

Директор Јавног предузећа засни-
ва радни однос на одређено време.

Директор Јавног предузећа је јав-
ни функционер у смислу закона којим се 
регулише област јавних функција.

Надлежност директора

Члан 42.

Директор Јавног предузећа.

1. представља и заступа Јавно 
предузеће,

2. организује и руководи проце-
сом рада,

3. води пословање Јавног преду-
зећа,

4. одговара за законитост рада Ја-
вног предузећа,

5. предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере 
за његово спровођење,

6. предлаже финансијске из-
вештаје,

7. извршава одлуке Надзорног 
одбора,
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8. обавља и друге послове утврђе-
не законом и Статутом јавног 
предузећа.

Зарада директора, мандат, разрешење 
и суспензија директора

Члан 43.

Директор има право на зараду 
одређену општим актом Јавног преду-
зећа или одлуком Надзорног одбора.

Директор може имати  право и на 
стимулацију под условом да Јавно пре-
дузеће послује са позитивним пословним 
резултатом.

Одлуку о исплати стимулације до-
носи Скупштина општине.

Члан 44.

Мандат директора престаје исте-
ком рока на који је именован, оставком 
или разрешењем. 

Оставка се у писаној форми под-
носи органу надлежном за именовање 
директора. Оставка производи дејство 
даном одређеним у оставци, а ако тај дан 
није одређен даном подношења оставке. 

Мандат директора престаје даном 
истека периода на који је именован. Ман-
дат директора који је разрешен престаје 
даном разрешења, ако у одлуци о разре-
шењу није одређен неки други датум.

Члан 45.

Предлог за разрешење може под-
нети Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разре-
шење.

Скупштина општине може разре-
шити директора под условима предвиђе-
ним законом.

Члан 46.

Уколико против директора ступи 
на снагу оптужница за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, Скупштина општи-
не доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора.

Члан 47.

Скупштина општине именује вр-
шиоца дужности директора у следећим 
случајевима:

1. уколико директору престане 
мандат због истека времена 
на који је именован, због под-
ношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата,

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора,

3. у случају смрти или губитка 
пословне  способности дирек-
тора.

Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од 
шест месеци.

У нарочито оправданим случаје-
вима Скупштина општине може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест 
месеци.

Вршилац дужности директора 
има сва права, обавезе и овлашћења ди-
ректора.
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IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ  И ОПШТА АКТА 

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 48.

Статутом, општим актима и дру-
гим актима Јавног предузећа ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног 
предузећа, делокруг органа и друга пи-
тања од значаја за рад и пословање Ја-
вног предузећа, у складу са законом и 
овом Одлуком.

Члан 49.

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

Колективни уговор Јавног преду-
зећа мора бити сагласан са законом, опш-
тим и посебним колективним уговором.

Члан 50.

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 или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да у оба-
вљању своје делатности обезбеђује по-
требне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожа-
вају природне и радом створене вреднос-
ти човекове средине.

Статутом Јавног предузећа детаљ-
није се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регу-
лишу област заштите животне средине

Члан 52.

Рад Јавног предузећа је јаван.

За јавност рада јавног предузећа 
одговаоран је директор Јавног предузећа.

Члан 53.

Доступност информација од ја-
вног значаја, Јавно предузеће врши у 
складу са одредбама закона који регули-
ше област слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја.

Члан 54.

Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком ди-
ректора или Надзорног одбора Јавног 
предузећа чије би саопштавање неовла-
шћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило његовом по-
словном угледу и интересима.

Члан 55.

Општи акти Јавног предузећа су 
Статут и други општи акти .

Статут је основни општи акт Ја-
вног предузећа.

Друга општа акта Јавног преду-
зећа морају бити у сагласности са Стату-
том Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе ор-
гани или овлашћени појединци у Јавном 
предузећу, морају бити у складу са опш-
тим актима Јавног предузећа.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Јавно предузеће је дужно да Ста-
тут јавног предузећа усагласи са овом 
одлуком у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове Одлуке.

Остала општа акта, надлежни ор-
гани у Јавном предузећу дужни су ускла-
дити у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу Статута Јавног предузећа .

Члан 57.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању Ја-
вног предузећа „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Палан-
ка, („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ 13/2009, 22/2009,  и 27/2012).

Ова Одлука  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-023-2/2013
01. март 2013. године    
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

44

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 119/2012), члана 2. 
и 3. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 88/2011) и члана 38. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка је на својој 8. седници, одржаној 
дана 01. марта 2013. године, донела 

О Д Л У К У 
о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа  Спортско - рекреациони 
центар „Тиквара“ Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

У циљу усклађивања оснивачког 
акта  Јавног  предузећа Спортско - рекре-
ациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка, 
ставља се ван снаге Одлука о оснивању 
Јавног предузећа Спортско-рекреациони 
центар „Тиквара“ Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
6/1991, 6/1993, 4/1997, 2/2001, 16/2006, 
11/2009 и 22/2009) којом је основано  
Јавно  предузеће Спортско - рекреациони 
центар „Тиквара“ Бачка Паланка, и упи-
сано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. БД.78184/2005 од 
13.07.2005.године, и доноси нови осни-
вачки акт а  ради усклађивања са одред-
бама Закона о јавним предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 

Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за оба-
вљање делатности спортских објеката на 
територији Општине Бачка Паланка ос-
нива се Јавно предузеће Спортско - рекре-
ациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка, 
(у даљем тексту: Јавно предузеће).  
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Циљеви оснивања

Члан 3.

Јавно предузеће оснива се и 
послује  ради обезбеђивања услова за 
обављање   делатности од општег инте-
реса на територији Општине Бачка Па-
ланка.     

Предмет одлуке

Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Зако-
ном о јавним предузећима, регулисана су 
права и обавезе оснивача и Јавног преду-
зећа у обављању делатности од општег 
интереса на територији Општине Бачка 
Паланка, а нарочито: 

 - назив и седиште оснивача; 
 - пословно име и седиште Ја-

вног предузећа;  
 - претежна делатност Јавног 

предузећа;
 - права, обавезе и одговорности 

оснивача према Јавном преду-
зећу и  Јавног предузећа према 
оснивачу;

 - услови и начин утврђивања 
и распоређивања добити, од-
носно начину покрића губита-
ка и сношењу ризика;

 - условима и начину задужи-
вања Јавног предузећа;

 - заступање Јавног предузећа;

 - износ основног капитала, као и 
опис, врста и вредност ненов-
чаног улога;

 - органи Јавног предузећа;

 - имовина која се не може отуђи-
ти;

 - располагање (отуђење и при-
бављање) стварима у јавној 

својини која су пренета  у 
својину Јавног предузећа у 
складу са законом;

 - заштита животне средине;

 - друга питања од значаја за не-
сметано обављање делатности 
за коју се оснива Јавно преду-
зеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ   

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.

Оснивач Јавног предузећа је: 

Општина Бачка Паланка, улица 
Краља Петра I број 16 , матични број: 
08070687

Права оснивача остварује 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће има статус пра-
вног лица, са правима, обавезама и одго-
ворностима утврђеним законом.

Јавно предузеће у правном проме-
ту са трећим лицима има сва овлашћења 
и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.

Јавно предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Ја-
вног предузећа осим у случајевима про-
писаним законом.
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Члан 8. 

Јавно предузеће заступа и пред-
ставља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И 
СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа

Члан 9. 

Јавно предузеће послује под сле-
дећим пословним именом: Јавно  пре-
дузеће Спортско - рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка.

Скраћено пословно име је ЈП СРЦ 
„Тиквара“ Бачка Паланка.

О промени пословног имена одлу-
чује Надзорни одбор Јавног предузећа, 
уз претходну сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.

Седиште Јавног предузећа је у Ба-
чкој Паланци, улица  Веселина Маслеше 
бб.
О промени седишта Јавног предузећа 
одлучује Надзорни одбор, уз претходну 
сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног 
предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће поседује свој пе-
чат и штамбиљ са исписаним  текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и 
словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садр-
жи пуно пословно име и седиште Јавног 
предузећа.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
и садржи пуно пословно име, седиште 
Јавног предузећа и место за датум и број.

Јавно предузеће има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног преду-
зећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа.

Члан 12.

Јавно предузеће се за обављање 
своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регис-
тар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са зако-
ном.

Члан 13.

Јавно предузеће послује као је-
динствена радна целина.

Актом директора Јавног преду-
зећа уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.

Претежна делатност јавног преду-
зећа је:   

9311.   Делатност спортских објеката.
Осим наведене претежне делат-

ности, Јавно предузеће ће се бавити и 
другим делатностима, као што су:                  

03.2 Аквакултуре

46.17 Посредовање у продаји хране,  
 пића и дувана

46.18 Специјализовано посредовање у  
 продаји посебних производа
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46.19 Посредовање у продаји разно- 
 врсних производа

52.21 Услужне делатности у копненом  
 саобраћају

52.22 Услужне делатности у воденом  
 саобраћају  

55.10 Хотели и сличан смештај

55.20 Одмаралишта и слични објекти  
 за краћи боравак

55.3 Делатност кампова,  ауто – кам- 
 пова за туристичке приколице

55.9 Остали смештај

56 Делатност припремања и   
 послуживања хране и пића

56.1 Делатност ресторана и покретних  
 угоститељских објеката

56.21 Кетеринг

56.29 Остале услуге припремања и  
 послуживања хране

56.3 Услуге припремања и   
 послуживања пића

58.19 Остала издавачка делатност

63 Информационе услужне   
 делатности

63.99 Информационе услужне   
 делатности на другом месту

69.20 Рачуноводствени, књиговодстве- 
 ни и ревизорски послови;   
 пореско саветовање

73 Рекламирање и истраживање  
 тржишта
77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих 
 машина, опреме и    
 материјалних добара
81 Услуге одржавања објеката  
  и околине
81.2 Услуге чишћења
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и    
 одржавања околине
82.3 Организовање састанака и сајмова

85.51 Спортско и рекреативно    
 образовање
90 Стваралачке, уметничке и   
 забавне делатности
93 Спортске, забавне и рекреативне  
 делатности
93.1 Спортске делатности
93.11 Делатност спортских објеката
93.12 Делатност спортских клубова
93.13 Делатност фитнес клуба
93.19 Остале спортске делатности
93.2 Остале забавне и рекреативне 
  делатности
93.21 Делатност забавних и тематских  
 паркова
93.29 Остале забавне и рекреативне 
  активности
94.99 Делатност осталих организација 
 на бази учлањења

Јавно предузеће може без уписа 
у регистар да врши и друге  делатности 
које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуња-
ва услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног пре-
дузећа, као и о обављању других делат-
ности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
претходну сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од оштег интереса

Члан 15.

Јавно предузеће 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; 
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4) заштите и унапређења живот-
не средине и

5) других услова прописаних за-
коном.

Оснивање зависних друштава 

Члан 16.

Јавно предузеће може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 14. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним друшт-
вима.

Јавно предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана 
има права, обавезе и одговорности које 
има Општина Бачка Паланка, као осни-
вач према Јавном предузећу.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.

Висина основног капитала, опис, 
врсту и вредност неновчаног улога, као 
и поделу на уделе у номиналној вреднос-
ти, по основу улагања средстава, утвр-
диће се у складу са законом.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.

Имовину Јавног предузећа чине 
право својине на покретним и непокрет-
ним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовин-
ска права која су пренета у својину Ја-
вног предузећа укључујући и право  ко-
ришћења на стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка.

Јавно предузеће може користи-
ти средства у јавној својини и другим 
облицима својине у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором 
којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Јавног предузећа са једне 
и Општине Бачка Паланка , као оснивача 
са друге стране.     

Члан 19.

Средства у јавној својини могу 
се улагати у капитал Јавног предузећа у 
складу са законом и актима Скупштине 
општине.

По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана Општина стиче уделе 
у Јавном предузећу, као и права по осно-
ву тих удела.

Повећање и смањење основног 
капитала 

Члан 20.

О повећању или смањењу осно-
вног капитала Јавног предузећа одлучује 
Општина, као оснивач у складу са зако-
ном.

Члан 21.

Јавно предузеће, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора:

 - продајом производа и услуга,

 - из кредита, 

 - из донација и поклона,

 - из буџета оснивача и буџета 
Републике Србије, буџета Ау-
тономне покрајине и

 - из осталих извора, у складу са 
законом.
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Расподела добити

Члан 22.

Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподели-
ти за повећање основног капитала, резер-
ве или за друге намене, у складу са зако-
ном, актима Оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.

Елементи за образовање цена и 
ценовник производа и услуга Јавног пре-
дузећа уређују се посебном одлуком, 
коју доноси Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност Оснивача, у складу са 
законом.

Цене услуга одређују се у складу 
са следећим начелима:

1) начелом „потрошач плаћа“;

2) начелом „загађивач плаћа“;

3) начелом довољности цене да 
покрије пословне расходе;

4) начелом усаглашености цена  
услуга са начелом приступач-
ности;

5) начелом непостојања разлике у 
ценама између различитих  ка-
тегорија потрошача, сем ако се 
разлика заснива на различитим 
трошковима пружања  услуге.

За поједине категорије корисника 
могу се утврдити субвенционисане цене 
услуга , као и износ субвенција за поје-
дине категорије, а на основу посебне од-
луке Надзорног одбора. 

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.

Елементи за одрађивање цена ус-
луга су:

1) пословни расходи исказани у 
пословним књигама и финансијским из-
вештајима;

2) расходи за изградњу и рекон-
струкцију објеката комуналне инфра-
структуре и набавку опреме, према ус-
војеним програмима и плановима врши-
оца  делатности на које је јединица ло-
калне самоуправе дала сагласност;

3) добит вршиоца  делатности.

Средства која су намењена за фи-
нансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намене.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.

Јавно предузеће је обавезно да за-
хтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм посло-
вања , у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вред-
ности елемената, који су укључени у ме-
тодологију за обрачунавање цена, Јавно 
предузеће може да током пословне го-
дине поднесе Оснивачу детаљно образ-
ложен захтев за одобрење измене цена  
услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.

Измене годишњег програма по-
словања са предлогом за измену цена 
достављају се Скупштини општине.
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Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.

Унапређење рада и развоја Јавног 
предузећа заснива се на дугорочном и 
средљорочном плану рада и развоја, који 
доноси Надзорни одбор Јавног преду-
зећа.

Плановима и програмом рада из 
става 1. овог члана, утврђују се послов-
на политика и развој Јавног предузећа, 
одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног 
предузећа морају се заснивати на зако-
нима којима се уређују одређени односи 
у делатностима којима се бави Јавно пре-
дузеће.

Планови и програми

Члан 27.

Планови и програми Јавног пре-
дузећа су:

- план и програм развоја јавног 
предузећа,

- финансијски планови,
- други планови и програми.
Планови и програми Јавног преду-

зећа достављају се Скупштини општине 
најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину.

Планови и програми се сматрају 
донетим када на њих сагласност да 
Скупштина општине.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.

По основу учешћа у основном ка-
питалу Јавног предузећа Општина као 
оснивач има следећа права:

 - право управљања Јавним пре-
дузећем на начин утврђен Ста-
тутом јавног предузећа;

 - право на учешће у расподели 
добити Јавног предузећа;

 - право да буду информисани о 
пословању Јавног предузећа;

 - право да учествују у расподе-
ли ликвидационе или стечајне 
масе, након престанка јавног 
предузећа стечајем или ликви-
дацијом, а по  измирењу обаве-
за;

 - друга права у складу са зако-
ном.

Обезбеђење општег интереса

Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса 
у делатности за коју је Јавно предузеће 
основано, оснивач даје сагласност на:

 - Статут Јавног предузећа,

 - давање гаранција, авала, јем-
ства, залога и других средста-
ва обезбеђења за послове који 
нису  из оквира делатности од 
општег интереса,

 - одлуку о задуживању Јавног 
предузећа,

 - располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јав-
ној својини која су пренета у 
својину Јавног предузећа веће 
вредности, која је у непосред-
ној функцији обављања делат-
ности од општег интереса, уз 
сагласност Оснивача,

 - улагања капитала,

 - статусне промене,

 - акт о процени вредности капи-
тала и исказивању тог капитала 
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у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансфор-
мацији,

 - тарифу (одлуку о ценама, та-
рифни систем и друго), осим 
ако законом није предвиђено 
да ту сагласност даје државни 
орган,

 - акт о општим условима за ис-
поруку производа и услуга,

 - акт о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних 
места,

 - задуживања Јавног предузећа 
код банака и других финан-
сијских субјеката – предходна 
сагласност,

 - друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од 
општег интереса у складу са 
законом и овом одлуком

Континуирано и квалитетно пружање 
услуга и несметано функционисање 
постројења и опреме

Члан 30.

Јавно предузеће је дужно да де-
латност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се обез-
беђује стално, континуирано и квалитет-
но пружање услуга крајњим корисници-
ма.

Јавно предузеће је дужно да пре-
дузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање 
постројења и других објеката неопход-
них за обављање своје делатности, у 
складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања де-
латности од општег интереса због којих 
је основано.

Поремећај у пословању

Члан 31.

У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, Оснивач  ће предузети 
мере којима ће обезбедити услове за не-
сметан рад и пословање предузећа у оба-
вљању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито:

 - разрешење надзорног одбора 
и директора и именовање при-
времених органа Јавног преду-
зећа,

 - ограничење права огранка Ја-
вног предузећа да иступа у 
правном промету са трећим 
лицима,

 - ограничење у погледу права 
располагања појединим сред-
ствима у јавној својини,

 - промену у унутрашњој органи-
зацији Јавног предузећа,

 - друге мере одређене законом 
којим се уређују услови и на-
чин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлу-
ком.

VII ПОСЛОВАЊЕ, 
УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање, пружање услуга 
корисницима са територије других 
општина и расподела добити 

Члан 32.

Јавно предузеће послује по тр-
жишним условима у складу са законом.
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Члан 33.

У обављању своје претежне де-
латности, Јавно предузеће своје произво-
де и услуге може испоручивати, односно 
пружати и корисницима са територије 
других општина и градова, под условом 
да се ни на који начин не угрожава стал-
но, континуирано и квалитетно снабде-
вање крајњих корисника са територије 
Општине Бачка Паланка.

Испоруку производа и пружање 
услуга из става 1. овог члана Јавно преду-
зеће обавља у складу са посебно закљу-
ченим уговором.

Члан 34.

Добит Јавног предузећа  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 општине.

Пословни резултат Јавног преду-
зећа утврђује се у временским периоди-
ма, на начин и по поступку утврђеним 
законом.

Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине општине.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

Управљање у Јавном предузећу је 
организовано као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор

1. Надзорни одбор

Састав, услови за именовање, мандат 
и надлежност чланова Надзорног 
одбора

Члан 36.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
има три члана.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине на 
период од четири године, рачунајући од 
дана именовања.

Један члан Надзорног одбора име-
нује се из реда запослених, на начин и по 
поступку који је утврђен Статутом Ја-
вног предузећа.

Председник, односно члан Над-
зорног одбора може бити именован по-
ново по истеку мандата.

Надзорни одбор може да ради и 
одлучује ако седници присуствује више 
од половине чланова, а одлуке доноси 
већином од укупног броја чланова.

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 образо-
вање трећег или другог степе-
на, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 
четири године,

 - да је стручњак у једној или 
више области из које је делат-
ност од општег интереса за 
чије обављање је основано Јав-
но предузеће,

 - најмање три године искуства 
на руководећем положају,

 - да поседује стручност из обла-
сти финансија, права или кор-
поративних управљања,

 - да није осуђивано на условну 
или безусловну казну за кри-
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минална дела против привре-
де, правног саобраћаја, или 
службене дужности, као и да 
му није изречена мера безбед-
ности забране обављања пре-
тежне делатности Јавног пре-
дузећа.

Члан 38.

Мандат председнику и чланови-
ма Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека пери-
ода на који су именовани уколико:

 - Надзорни одбор не достави ос-
нивачу на сагласност годишњи 
програм пословања,

 - оснивач не прихвати финан-
сијски извештај Јавног преду-
зећа,

 - пропусте да предузму неоп-
ходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања 
сумње да одговорно лице Ја-
вног предузећа делује на ште-
ту Јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, неса-
весним 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 пока-
затеље учинка.

Председник и чланови  Надзорног 
одбора којима је престао мандат дужни 
су да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно до 
именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију 
и пословне циљеве Предузећа 
и стара се о њиховој реализа-
цији,

2. усваја извештај о степену реа-
лизације Програма пословања,

3. доноси годишњи програм по-
словања уз сагласност оснива-
ча,

4. надзире рад директора,

5. врши унутрашњи надзор над 
пословањем предузећа,

6. успоставља, одобрава и пра-
ти рачуноводство, унутрашњу 
контролу, финансијске из-
вештаје и политику управљања 
ризицима,

7. утврђује финансијске из-
вештаје предузећа и доставља 
их оснивачу ради давања са-
гласности,

8. доноси Статут уз сагласност 
оснивача,

9. одлучује о статусним промена-
ма и оснивању других правних 
субјеката уз сагласност осни-
вача,

10. доноси одлуку о расподели 
добити, односно о начину по-
крића губитака уз сагласност 
оснивача,

11. доноси одлуку о задуживању 
Јавног предузећа,

12. даје сагласност директору 
за предузимање послова или 
радњи у  складу са  законом, 
статутом и одлуком оснивача,

13. закључује уговоре о раду на 
одређено време са директором 
предузећа,
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14. доноси одлуку о располагању 
(прибављању и отуђењу) сред-
ствима у јавној својини која 
су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности 
утврђене посебним прописом, 
а која су у непосредној функ-
цији обављања делатности од 
општег интереса,

15. врши и друге послове у скла-
ду са законом, статутом и про-
писима којима се  утврђује 
правни положај привредних 
друштава.

Задуживање Јавног предузећа 
врши се у складу са законом.

Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 40.

Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу нак-
наду у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Оснивач на основу из-
вештаја о степену реализације Програма 
пословања Јавног предузећа.

2. Директор

Члан 41.

Директора Јавног предузећа име-
нује Скупштина општине на период од 
четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија 
за именовања коју именује Скупштина 
општине.  

Комисија има председника и чети-
ри  члана, од којих  председника и два 
члана именује Скупштина општине на 

период од три године, једног члана име-
нује Скупштина на предлог Сталне кон-
ференције градова и општина на период 
од три године,  док једног члана именује 
Скупштина за свако појединачно имено-
вање директора.

Члан који се именује за свако поје-
диначно именовање директора у смислу 
предходног става овог члана, мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме 
се именује директор.

На услове за именовање дирек-
тора Јавног предузећа, сходно се при-
мењују одредбе Закона о раду.

 Статутом Јавног предузећа 
одређују се и други услови које лице 
мора испунити да би могло бити имено-
вано за директора Јавног предузећа.

Директор Јавног предузећа засни-
ва радни однос на одређено време.

Директор Јавног предузећа је јав-
ни функционер у смислу закона којим се 
регулише област јавних функција.

Надлежност директора

Члан 42.

Директор Јавног предузећа.

1. представља и заступа Јавно 
предузеће,

2. организује и руководи проце-
сом рада,

3. води пословање Јавног преду-
зећа,

4. одговара за законитост рада Ја-
вног предузећа,

5. предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере 
за његово спровођење,

6. предлаже финансијске из-
вештаје,
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7. извршава одлуке Надзорног 
одбора,

8. обавља и друге послове утврђе-
не законом и Статутом Јавног 
предузећа.

Зарада директора, мандат, разрешење 
и суспензија директора

Члан 43.

Директор има право на зараду 
одређену општим актом Јавног преду-
зећа или одлуком Надзорног одбора.

Директор може имати  право и на 
стимулацију под условом да Јавно пре-
дузеће послује са позитивним пословним 
резултатом.

Одлуку о исплати стимулације до-
носи Скупштина општине.

Члан 44.

Мандат директора престаје исте-
ком рока на који је именован, оставком 
или разрешењем. 

Оставка се у писаној форми под-
носи органу надлежном за именовање 
директора. Оставка производи дејство 
даном одређеним у оставци, а ако тај дан 
није одређен даном подношења оставке. 

Мандат директора престаје даном 
истека периода на који је именован. Ман-
дат директора који је разрешен престаје 
даном разрешења, ако у одлуци о разре-
шењу није одређен неки други датум.

Члан 45.

Предлог за разрешење може под-
нети Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разре-
шење.

Скупштина општине може разре-
шити директора под условима предвиђе-
ним законом.

Члан 46.

Уколико против директора ступи 
на снагу оптужница за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, Скупштина општи-
не доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора.

Члан 47.

Скупштина општине именује вр-
шиоца дужности директора у следећим 
случајевима:

1. уколико директору престане 
мандат због истека времена 
на који је именован, због под-
ношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата,

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора,

3. у случају смрти или губитка 
пословне  способности дирек-
тора.

Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од 
шест месеци.

У нарочито оправданим случаје-
вима Скупштина општине може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест 
месеци.

Вршилац дужности директора 
има сва права, обавезе и овлашћења ди-
ректора.
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IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ  И ОПШТА АКТА 

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 48.

Статутом, општим актима и дру-
гим актима Јавног предузећа ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног 
предузећа, делокруг органа и друга пи-
тања од значаја за рад и пословање Ја-
вног предузећа, у складу са законом и 
овом Одлуком.

Члан 49.

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

Колективни уговор Јавног преду-
зећа мора бити сагласан са законом, опш-
тим и посебним колективним уговором.

Члан 50.

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 или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да у оба-
вљању своје делатности обезбеђује по-
требне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожа-
вају природне и радом створене вреднос-
ти човекове средине.

Статутом Јавног предузећа детаљ-
није се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регу-
лишу област заштите животне средине.

Члан 52.

Рад Јавног предузећа је јаван.

За јавност рада јавног предузећа 
одговаоран је директор Јавног предузећа.

Члан 53.

Доступност информација од ја-
вног значаја, Јавно предузеће врши у 
складу са одредбама закона који регули-
ше област слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја.

Члан 54.

Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком ди-
ректора или Надзорног одбора Јавног 
предузећа чије би саопштавање неовла-
шћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило његовом по-
словном угледу и интересима.

Члан 55.

Општи акти Јавног предузећа су 
Статут и други општи акти .

Статут је основни општи акт Ја-
вног предузећа.

Друга општа акта Јавног преду-
зећа морају бити у сагласности са Стату-
том Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе ор-
гани или овлашћени појединци у Јавном 
предузећу, морају бити у складу са опш-
тим актима Јавног предузећа.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Јавно предузеће је дужно да Ста-
тут јавног предузећа усагласи са овом 
Одлуком у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове Одлуке.

Остала општа акта, надлежни ор-
гани у Јавном предузећу дужни су ускла-
дити у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу Статута Јавног предузећа.

Члан 57.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању Ја-
вног  предузећа Спортско – рекреаци-
они центар „Тиквара“  Бачка Паланка, 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број  6/1991, 6/1993, 4/1997, 2/2001, 
16/2006,11/2009 и 22/2009).

Члан 58.

Ова Одлука  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-3/2013
01. март 2013. године          
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

45

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 119/2012),  и члана 38. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 8.седници,  
одржаној дана 01. марта 2013. године, 
донела 

О Д Л У К У 
о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа за радио и телевизијску 

делатност „Телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

У циљу усклађивања оснивачког 
акта Јавног предузећа за радио и теле-
визијску делатност „Телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка, ставља се ван 
снаге  Одлука о промени организовања 
Јавног предузећа за радио и телевизијску 
делатност „Телевизија Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка, услед преноса оснивач-
ког удела ЈП „Радио телевизија Србије“ 
Београд,(„Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 22/2009 и  5/2010) 
којом је организовано Јавно предузеће за 
радио и телевизијску делатност „Телеви-
зија Бачка Паланка“ Бачка Паланка, упи-
сано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. БД 154186/2009 
од 21.10.2009. године, и доноси нови ос-
нивачки акт а ради усклађивања са од-
редбама Закона о јавним предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 

Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за оба-
вљање  делатности информисања грађа-
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на на територији Општине Бачка Палан-
ка оснива се Јавно  предузеће за радио 
и телевизијску делатност „Телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка (у даљем 
тексту: Јавно предузеће).  

Циљеви оснивања

Члан 3.

Јавно предузеће оснива се и 
послује ради обезбеђивања услова за оба-
вљање делатности јавног информисања 
од локалног значаја, на српском језику и 
језику словачке националне мањине који 
је у службеној употреби на територији 
Општине Бачка Паланка.

Предмет одлуке

Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Зако-
ном о јавним предузећима, регулисана су 
права и обавезе оснивача и Јавног преду-
зећа у обављању делатности од општег 
интереса на територији Општине Бачка 
Паланка, а нарочито:                    

 - назив и седиште оснивача; 

 - пословно име и седиште Ја-
вног предузећа;  

 - претежна делатност Јавног 
предузећа;

 - права, обавезе и одговорности 
оснивача према Јавном преду-
зећу и  Јавног предузећа према 
оснивачу;

 - услови и начин утврђивања 
и распоређивања добити, од-
носно начину покрића губита-
ка и сношењу ризика;

 - условима и начину задужи-
вања Јавног предузећа;

 - заступање Јавног предузећа;

 - износ основног капитала, као и 
опис, врста и вредност ненов-
чаног улога;

 - органи Јавног предузећа;

 - имовина која се не може отуђи-
ти;

 - располагање (отуђење и при-
бављање) стварима у јавној 
својини која су пренета  у 
својину Јавног предузећа у 
складу са законом;

 - заштита животне средине;

 - друга питања од значаја за не-
сметано обављање делатности 
за коју се оснива Јавно преду-
зеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ   

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.

Оснивач Јавног предузећа је: 

Општина Бачка Паланка, улица 
Краља Петра I број 16, матични број: 
08070687

Права оснивача остварује 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће има статус пра-
вног лица, са правима, обавезама и одго-
ворностима утврђеним законом.

Јавно предузеће у правном проме-
ту са трећим лицима има сва овлашћења 
и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
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Члан 7.

Јавно предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Ја-
вног предузећа осим у случајевима про-
писаним законом.

Члан 8.

Јавно предузеће заступа и пред-
ставља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И 
СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа

Члан 9. 

Јавно предузеће послује под сле-
дећим пословним именом: Јавно  пре-
дузеће за радио телевизијску делатност 
„Телевизија Бачка Паланка“ Бачка Па-
ланка.

Скраћено пословно име је ЈП „Те-
левизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка.

О промени пословног имена одлу-
чује Надзорни одбор Јавног предузећа, 
уз претходну сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.

Седиште Јавног предузећа је у Ба-
чкој Паланци, улица Жарка Зрењанина 
број 74.

О промени седишта Јавног преду-
зећа одлучује Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног 
предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће поседује свој пе-
чат и штамбиљ са исписаним  текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и 
словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садр-
жи пуно пословно име и седиште Јавног 
предузећа.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
и садржи пуно пословно име, седиште 
Јавног предузећа и место за датум и број.

Јавно предузеће има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног преду-
зећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа.

Члан 12.

Јавно предузеће се за обављање 
своје делатности  утврђене овом одлу-
ком, уписује у регистар у складу са за-
коном којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак регис-
трације, у складу са законом.

Члан 13.

Јавно предузеће послује као је-
динствена радна целина.

Актом директора Јавног преду-
зећа уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.

Претежна  делатност Јавног пре-
дузећа је:
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60.20.  - Производња и емитовање 
телевизијског програма

Обухвата производњу комплетног 
телевизијског програма једног канала на 
бази купљених емисија (нпр. филмови, 
документарне емисије итд.), сопственог 
произведеног програма (нпр. локалне ве-
сти, репортажа с лица места), или њихо-
ву комбинацију.

Комплетан телевизијски програм 
може бити емитован од стране производ-
них јединица или произведен за пренос 
који обавља трећа страна, као што су ка-
бловске мреже или провајдери програма 
сателитске телевизије.

Обухвата израду програма који 
може бити општег типа или специјализо-
ван (посебни програми као што су вести, 
спортски програми, образовни програми 
и програми за младе).

Обухваћене су активности које се 
односе на израду програма који се доста-
вља корисницима бесплатно и програма 
за који се плаћа претплата. Укључена је 
и израда програма за видео-канале по за-
хтеву.

Укључује и емитовање подата-
ка интегрисано с телевизијским емито-
вањем.

61 - Телекомуникације 

Обухвата активности којима се 
пружају телекомуникационе и сродне 
услуге, тј. свако емитовање, пренос или 
пријем порука (говор, звук, текст, слика 
или подаци) у виду сигнала, коришћењем 
жичаних, радио, оптичких или других 
електромагнетских система. Преносни 
уређаји којима се подржавају те актив-
ности могу се заснивати на једној техно-
логији или на комбинацији више техно-
логија. Заједничка особина ових актив-
ности јесте пренос садржаја без његовог 
стварања. Нивои разврставања заснивају 
се на врсти употребљене инфраструкту-
ре.

У случају преноса телевизијског 
сигнала може бити укључено повези-
вање комплетних телевизијских канала 
(произведених у дел. 60) у програмске 
пакете који се затим дистрибуирају.

61.1 - Кабловске телекомуникације     

Обухвата активности које се од-
носе на руковање, одржавање или омо-
гућавање приступа уређајима за свако 
емитовање, пренос или пријем порука 
(говор, звук, текст, слика или подаци) ко-
ришћењем кабловске телекомуникаци-
оне инфраструктуре. Преносни уређаји 
којима се подржавају те активности могу 
се заснивати на једној технологији или 
на комбинацији више технологија.
  61.10 - Кабловске телекомуникације     

Обухвата:

управљање, одржавање или обез-
беђивање капацитета за свако емитовање 
пренос или пријем порука (говор, звук, 
текст, слика или подаци) коришћењем 
кабловске телекомуникационе инфра-
структуре, укључујући:

* управљање и одржавање 
преносних и комунтацио-
них уређаја којима се обез-
беђује дистрибуција сиг-
нала до конкретне тачке, 
одакле се сигнал може пре-
носити преко земаљских 
линија, микроталаса или 
комбинацијом земаљских 
линија и сателитских веза:

* управљање кабловским 
дистрибутивним системом 
(нпр. за дистрибуцију пода-
така и телевизијских сигна-
ла)

испоручивање телеграфских и 
других незвучних комуникација ко-
ришћењем сопствених уређаја
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куповину приступа мрежи и ка-
пацитета мреже од власника и опера-
тора мреже и пружање телекомуника-
ционих услуга пословним субјектима и 
домаћинствима коришћењем капацитета 
те мреже

обезбеђивање интернет приступа 
од стране оператора кабловске инфра-
структуре

61.2 - Бежичне телекомуникације 

61.20 - Бежичне телекомуникације     

Обухвата активности које се од-
носе на управљање, одржавање и омо-
гућавање приступа уређајима за свако 
емитовање, пренос или пријем порука 
(говор, звук, текст, слика или подаци) ко-
ришћењем бежичне телекомуникационе 
инфраструктуре. Ови уређаји омогућа-
вају вишесмеран пренос електромагнет-
ским таласима и могу се заснивати на 
једној технологији или на комбинацији 
више технологија.

Укључене су и активности које се 
односе на одржавање и управљање, као и 
мобилних и других бежичних телекому-
никационих мрежа.

Обухвата и куповину приступа и 
капацитета мреже од власника и опера-
тора мреже и пружање бежичних теле-
комуникационих услуга (изузев сателит-
ских) пословним субјектима и домаћин-
ствима коришћењем овог капацитета.

Такође обезбеђује интернет 
приступ од стране оператора бежичне 
инфраструктуре.

61.3 - Сателитске телекомуникације 

61.30 -  Сателитске телекомуникације     

Обухвата управљање, одржавање 
и омогућавање приступа уређајима за 

свако емитовање, пренос или пријем по-
рука (говор, звук, текст, слика или пода-
ци) коришћењем сателитске телекомуни-
кационе инфраструктуре. Укључена је и 
испорука корисницима визуелних, звуч-
них и текстуалних програма примљених 
од кабловских мрежа или радио-мрежа, 
преко сателитских система.

Јединице које су сврстане у ову 
делатност обично не производе програ-
ме.

Обухвата и интернет приступ 
од стране оператора сателитске инфра-
структуре

61.9 - Остале телекомуникационе 
делатности 

61.90 -Остале телекомуникационе 
делатности 

Обухвата:

 - снабдевање специјалним теле-
комуникационим услугама као 
што су сателитско праћење, 
комуникационо даљинско ме-
рење и рад радарске службе

 - управљање радом сателитских 
терминала и уређаја опера-
тивно повезаних с једним или 
више земаљских комуникаци-
оних система који могу да пре-
носе сигнале ка сателитском 
систему или да их примају од 
сателитског система

 - омогућавање мрежног присту-
па интернету између корисни-
ка и оператора интернет ус-
луга, који није у власништву 
или који није под контролом 
оператора интернет услуга као 
што је приступ интернету

 - омогућавање телефонског и 
интернет приступа преко сло-
бодно доступних уређаја
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 - пружање телекомуникационих 
услуга преко постојећих теле-
фонских веза:

 - пружање услуга конверзације 
преко интернета

 - куповина и препродаја капаци-
тета мреже без пружања додат-
них услуга

90.04  –  Рад уметничких установа

Обухвата:

 - делатност концертних и по-
зоришних дворана и других 
уметничких установа

 - делатност ученичких и сту-
дентских културних центара 

90 - Стваралачке, уметничке и   
       забавне делатности 

Обухвата активности којима се за-
довољавају културне потребе корисника 
и обезбеђује забава у за то намењеним 
објектима. Обухваћене су производња, 
промоција и извођење представа, одр-
жавање уметничких и забавних програ-
ма и приређивање изложби намењених 
публици; обезбеђивање уметничких, 
креативних и техничких могућности за 
стварање уметничких дела и извођење 
представа.

90.0 - Стваралачке, уметничке и   
          забавне делатности 

Обухвата активности у области 
креативних и извођачких уметности и 
сродне активности. 

90.01 - Извођачка уметност 

Обухвата:

постављање позоришних и опер-
ских и плесних програма/представа, 
припрему извођења музичких програма 

(концерата), као и друге врсте сценског 
извођења:

* активности позоришних 
трупа, дружина, оркестара 
или музичких група и цир-
куса

* активности самосталних 
уметника као што су глум-
ци, плесачи, музичари и во-
дитељи   

90.02  - Друге уметничке делатности у 
  оквиру извођачке уметности 

Обухвата:

 - помоћне активности у оквиру 
извођачке уметности, позори-
шних плесних представа, кон-
церата и оперских представа 
и других врста сценског из-
вођења:

 - активности редитеља, проду-
цената, сценографа и сценских 
радника, мајстора светла

 - активности продуцената или 
организатора уметничких до-
гађаја, са сценском опремом 
или без ње.

90.03 - Уметничко стваралаштво 

Обухвата:

 - активности самосталних 
уметника као што су вајари, 
сликари, цртачи цртаних фил-
мова, карикатуристи, гравери, 
бакроресци, литографи и др.

 - активности писаца, у свим об-
ластима, укључујући белетри-
стику, техничке текстове итд.

 - активности слободних новина-
ра (уметничких критичара)
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 - конзервацију и рестаурацију 
уметничких дела као што су 
слике, филмови, књиге   

73.1  –  Рекламирање

73.11  – Делатност  рекламних   
   агенција

(Обухвата пружање целог спектра 
рекламних услуга (нпр. сопственим капа-
цитетима или на основу подуговарања), 
укључујући давање савета, креативне ус-
луге, продукцију рекламног материјала и 
продају.  

Обухвата:

 - креирање и објављивање ре-
клама у новинама, часописима, 
на радију, на телевизији, на ин-
тернету и другим медијима

 - креирање и постављање ре-
клама на отвореном простору, 
нпр. на рекламним таблама, 
панелима, билтенима, у изло-
зима, осликавање аутомобила 
и аутобуса итд.

 - рекламирање из ваздуха

 - дистрибуирање или испоручи-
вање пропагандног материјала 
или узорака

 - уређивање штандова и осталих 
објеката и простора који служе 
за излагање пропагандног ма-
теријала

 - управљање маркетиншком 
кампањом и другим услугама 
рекламирања с циљем да се за-
интересују и задрже потроша-
чи:

* промовисање производа

* маркетиншке активности на 
месту продаје

* непосредно рекламирање 
путем поште

* маркетиншко саветовање

73.12Медијско представљање

Обухвата медијско представљање, 
нпр. продају и препродају простора и 
времена за медијске кампање усмерене 
на тражење купца)
73.2  Истраживање тржишта и   
 испитивање јавног мњења

73.20  Истраживање тржишта и    
 испитивање јавног мњења     

Обухвата истраживање потен-
цијала тржишта, обавештености, прихва-
тања и познавања производа и куповних 
навика потрошача у циљу промоције, 
продаје и развоја нових производа и ус-
луга, укључујући и статистичку анализу 
резултата

 - испитивање јавног мњења о 
политичким, економским и со-
цијалним питањима и њихову 
статистичку анализу)

58. - Издавачке делатности     

Обухвата издавање књига, брошу-
ра, проспеката, речника, енциклопедија, 
атласа, мапа и карата; издавање новина, 
часописа и периодичних часописа; име-
ника и адресара и других публикација, 
као и издавање софтвера.

Издаваштво је објављивање пуб-
ликација ради њиховог ширења (дистри-
буције већем броју корисника).

Обухваћени су сви могући обли-
ци издаваштва (штампано издаваштво, у 
електронском или аудио облику, на ин-
тернету, мултимедијални производи као 
што су приручници на компакт-дискови-
ма (CD-ROM и др.).
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58.1 - Издавање књига, часописа и 
друге издавачке делатности     

Обухвата издавање књига, нови-
на, ревија и осталих периодичних часо-
писа, адресара и поштанских именика, 
као и фотографија, гравира, разгледница, 
календара, образаца, постера и репро-
дукција уметничких дела. Ова дела ка-
рактерише неопходност постојања инте-
лектуалне креативности нужне за њихов 
развој и обично су заштићена ауторским 
правима.

58.19 - Остала издавачка делатност 

 Обухвата:
 - издавање (укључујући on-line):

* каталога
* фотографија, гравира и раз-

гледница
* честитки
* формулара
* постера и репродукција 

уметничких дела
* рекламног материјала
* осталог штампаног мате-

ријала
 - издавање статистичких и дру-

гих информација  

47.91 - Трговина на мало посредством 
 поште или преко интернета   

Ова група обухвата делатности тр-
говине на мало преко поште или интер-
нета, тј. делатности трговине на мало где 
купац на основу огласа, каталога, инфор-
мација које се могу добити на веб сајту, 
узорака или било ког другог средства ог-
лашавања бира које ће производе купити 
и поручује их преко поште, интернета 
(обично на посебне начине које веб сајт 
предвиђа) или телефоном. Купљени про-
изводи могу бити непосредно преузети 

са интернета или физички испоручени 
купцу.   

Обухвата:

 - трговину на мало робом било 
које врсте посредством поште

 - трговину на мало робом било 
које врсте посредством интер-
нета

 - директну продају преко теле-
визије, радија или телефона

 - интернет аукције у оквиру тр-
говине на мало  

49.3 - Остали копнени превоз путника   
Обухвата све остале активности у 

вези с копненим превозом путника, изу-
зев превоза путника железницом. Међу-
тим, овде је сврстан железнички превоз 
који се сматра градским односно при-
градским превозом.

Предузеће у спољнотрговинском 
промету обавља и следеће услуге:

 - куповина и продаја РТВ про-
грама

 - услуге међународног превоза 
робе

У оквиру своје делатности Јавно 
предузеће у својству дописништва РТС – 
а Београд обавља следеће активности на 
захтев и по налогу РТС - а :

 - производња и прослеђивање 
радио и телевизијских делат-
ности РТС – у

 - директно укључивање у про-
грам РТС- а.

Јавно предузеће може без уписа 
у регистар да врши и друге  делатности 
које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуња-
ва услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног пре-
дузећа, као и о обављању других делат-
ности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
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претходну сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од оштег интереса

Члан 15.

Јавно предузеће може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни др-
жавни орган утврди да су испуњени ус-
лови за обављање те делатности у погле-
ду:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду; 
4) заштите и унапређења живот-

не средине и
5) других услова прописаних за-

коном.

Оснивање зависних друштава 

Члан 16.

Јавно предузеће може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 14. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним друшт-
вима.

Јавно предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана 
има права, обавезе и одговорности које 
има Општина Бачка Паланка, као осни-
вач према Јавном предузећу.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.

Висина основног капитала, опис, 
врсту и вредност неновчаног улога, као 

и поделу на уделе у номиналној вреднос-
ти, по основу улагања средстава, утвр-
диће се у складу са законом.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.

Имовину Јавног предузећа чине 
право својине на покретним и непокрет-
ним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовин-
ска права која су пренета у својину Ја-
вног предузећа укључујући и право  ко-
ришћења на стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка.

Јавно предузеће може користи-
ти средства у јавној својини и другим 
облицима својине у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором 
којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Јавног предузећа са једне 
и Општине Бачка Паланка , као оснивача 
са друге стране.     

Члан 19.

Средства у јавној својини могу 
се улагати у капитал Јавног предузећа у 
складу са законом и актима Скупштине 
општине.

По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана Општина стиче уделе 
у Јавном предузећу, као и права по осно-
ву тих удела.

Повећање и смањење оснивачког 
капитала 

Члан 20.

О повећању или смањењу осно-
вног капитала Јавног предузећа одлучује 
Општина, као оснивач у складу са зако-
ном.
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Члан 21.

Јавно предузеће, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора:

 - продајом производа и услуга,

 - из кредита, 

 - из донација и поклона,

 - из буџета оснивача и буџета 
Републике Србије, буџета Ау-
тономне покрајине и

 - из осталих извора, у складу са 
законом.

Расподела добити

Члан 22.

Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподели-
ти за повећање основног капитала, резер-
ве или за друге намене, у складу са зако-
ном, актима Оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.

 Елементи за образовање цена 
и ценовник производа и услуга Јавног 
предузећа уређују се посебном одлуком, 
коју доноси Надзорни одбор, уз претход-
ну сагласност Оснивача, у складу са за-
коном.

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.

Елементи за одрађивање цена  ус-
луга су укупни трошкови и расходи ис-
казани у усвојеном програму пословања 
Јавног предузећа са финансијским пла-
ном за наредну годину на који саглас-
ност даје  Оснивач.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.

Јавно предузеће је обавезно да за-
хтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм посло-
вања , у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вред-
ности елемената, који су укључени у ме-
тодологију за обрачунавање цена, Јавно 
предузеће може, да током пословне го-
дине поднесе Оснивачу детаљно образ-
ложен захтев за одобрење измене цена  
услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.

Измене годишњег програма по-
словања са предлогом за измену цена 
достављају се Скупштини општине.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.

Унапређење рада и развоја Јавног 
предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја, који 
доноси Надзорни одбор Јавног преду-
зећа.

Плановима и програмом рада из 
става 1. овог члана, утврђују се послов-
на политика и развој Јавног предузећа, 
одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног 
предузећа морају се заснивати на зако-
нима којима се уређују одређени односи 
у делатностима којима се бави Јавно пре-
дузеће.

Планови и програми

Члан 27.

Планови и програми Јавног пре-
дузећа су:
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 - план и програм развоја јавног 
предузећа

 - финансијски планови
 - други планови и програми.

Планови и програми Јавног преду-
зећа достављају се Скупштини општине 
најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину.

Планови и програми се сматрају 
донетим када на њих сагласност да 
Скупштина општине.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.

По основу учешћа у основном 
капиталу Јавног предузећа Општина као 
оснивач има следећа права:

 - право управљања Јавним пре-
дузећем на начин утврђен Ста-
тутом јавног предузећа;

 - право на учешће у расподели 
добити Јавног предузећа;

 - право да буду информисани о 
пословању Јавног предузећа;

 - право да учествују у расподе-
ли ликвидационе или стечајне 
масе, након престанка јавног 
предузећа стечајем или ликви-
дацијом, а по  измирењу обаве-
за;

 - друга права у складу са зако-
ном.

Обезбеђење општег интереса

Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса 
у делатности за коју је Јавно предузеће 
основано, оснивач даје сагласност на:

 - Статут Јавног предузећа

 - давање гаранција, авала, јем-
ства, залога и других средста-
ва обезбеђења за послове који 
нису  из оквира делатности од 
општег интереса;

 - одлуку о задуживању Јавног 
предузећа,

 - располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јав-
ној својини која су пренета у 
својину Јавног предузећа веће 
вредности, која је у непосред-
ној функцији обављања делат-
ности од општег интереса,

 - улагања капитала,

 - статусне промене,

 - акт о процени вредности ка-
питала и исказивању тог капи-
тала у акцијама или уделима, 
као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији,

 - тарифу (одлуку о ценама, та-
рифни систем и друго), осим 
ако законом није предвиђено 
да ту сагласност даје државни 
орган,

 - акт о општим условима за ис-
поруку производа и услуга,

 - акт о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних 
места,

 - друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од 
општег интереса у складу са 
законом и овом одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање 
услуга и несметано функционисање 
постројења и опреме
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Члан 30.

Јавно предузеће је дужно да де-
латност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се обез-
беђује стално, континуирано и квалитет-
но пружање услуга крајњим корисници-
ма.

Јавно предузеће је дужно да пре-
дузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање 
технике и опреме неопходних за оба-
вљање своје делатности, у складу са за-
конима и другим прописима којима се 
уређују услови обављања делатности од 
општег интереса због којих је основано.

Поремећај у пословању

Члан 31.

У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, Оснивач  ће предузети 
мере којима ће обезбедити услове за не-
сметан рад и пословање предузећа у оба-
вљању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито:

 - разрешење надзорног одбора 
и директора и именовање при-
времених органа Јавног преду-
зећа,

 - ограничење права огранка Ја-
вног предузећа да иступа у 
правном промету са трећим 
лицима,

 - ограничење у погледу права 
располагања појединим сред-
ствима у јавној својини,

 - промену у унутрашњој органи-
зацији Јавног предузећа,

 - друге мере одређене законом 
којим се уређују услови и на-
чин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлу-
ком.

VII ПОСЛОВАЊЕ, 
УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање, пружање услуга 
корисницима са територије других 
општина и расподела добити 

Члан 32.

Јавно предузеће послује по тр-
жишним условима у складу са законом.

Члан 33.

У обављању своје претежне делат-
ности, Јавно предузеће своје услуге може 
испоручивати, односно пружати и ко-
рисницима са територије других општи-
на и градова, под условом да се ни на 
који начин не угрожава стално, контину-
ирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије Општине Бачка 
Паланка.

Испоруку  и пружање услуга из 
става 1. овог члана Јавно предузеће оба-
вља у складу са посебно закљученим 
уговором.

Члан 34.

Добит Јавног предузећа  утврђе-
на у складу са законом, може се распо-
делити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са 
законом и посебном одлуком Скупштине 
општине.

Пословни резултат Јавног преду-
зећа утврђује се у временским периоди-
ма, на начин и по поступку утврђеним 
законом.

Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине општине.
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VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

Управљање у Јавном предузећу је 
организовано као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су:

1. Надзорни одбор

2. Директор

1. Надзорни одбор

Састав, услови за именовање, мандат 
и надлежност чланова Надзорног 
одбора

Члан 36.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
има три члана.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине на 
период од четири године, рачунајући од 
дана именовања.

Један члан Надзорног одбора име-
нује се из реда запослених, на начин и по 
поступку који је утврђен Статутом Ја-
вног предузећа.

Председник, односно члан Над-
зорног одбора може бити именован по-
ново по истеку мандата.

Надзорни одбор може да ради и 
одлучује ако седници присуствује више 
од половине чланова, а одлуке доноси 
већином од укупног броја чланова.

Члан 37.

За председника и чланове Надзор-
ног одбора именује се лице које испуња-
ва следеће услове:

 - да је пунолетно и пословно 
способно,

 - да има стечено високо образо-
вање трећег или другог степе-
на, односно на основним сту-
дијама 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 основано 
Јавно предузеће,

- најмање три године искуства 
на руководећем положају,

- да поседује стручност из 
области финансија, права или 
корпоративних 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.

Члан 38.

Мандат председнику и чланови-
ма Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека пери-
ода на који су именовани уколико:

 - Надзорни одбор не достави ос-
нивачу на сагласност годишњи 
програм пословања,

 - оснивач не прихвати финан-
сијски извештај Јавног преду-
зећа,

 - пропусте да предузму неоп-
ходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања 
сумње да одговорно лице Ја-
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вног предузећа делује на ште-
ту Јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, неса-
весним 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 пока-
затеље учинка.

Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат дужни 
су да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно до 
именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:
1. утврђује пословну стратегију 

и пословне циљеве Предузећа 
и стара се о њиховој реализа-
цији,

2. усваја извештај о степену реа-
лизације Програма пословања,

3. доноси годишњи програм по-
словања уз сагласност оснива-
ча,

4. надзире рад директора,

5. врши унутрашњи надзор над 
пословањем предузећа,

6. успоставља, одобрава и пра-
ти рачуноводство, унутрашњу 
контролу, финансијске из-
вештаје и политику управљања 
ризицима,

7. утврђује финансијске из-
вештаје предузећа и доставља 
их оснивачу ради давања са-
гласности,

8. доноси статут уз сагласност 
оснивача,

9. одлучује о статусним промена-
ма и оснивању других правних 
субјеката уз сагласност осни-
вача,

10. доноси одлуку о расподели 
добити, односно о начину по-
крића губитака уз сагласност 
оснивача,

11. доноси одлуку о задуживању 
Јавног предузећа уз сагласност 
Оснивача,

12. даје сагласност директору 
за предузимање послова или 
радњи у  складу са законом, 
статутом и одлуком оснивача,

13. закључује уговоре о раду на 
одређено време са директором 
предузећа, 

14. одлучује о  располагање (при-
бављање и отуђење) средстви-
ма у јавној својини која су 
пренета у својину Јавног пре-
дузећа веће вредности, које је 
у непосредној функцији оба-
вљања делатности од општег 
интереса, уз сагласност Осни-
вача,

15. врши и друге послове у скла-
ду са законом, статутом и про-
писима којима се  утврђује 
правни положај привредних 
друштава.

Задуживање Јавног предузећа 
врши се у складу са законом.

Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 40.

Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу нак-
наду у Надзорном одбору.
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Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Оснивач на основу из-
вештаја о степену реализације Програма 
пословања Јавног предузећа.

2. Директор

Члан 41.

Директора Јавног предузећа име-
нује Скупштина општине на период од 
четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија 
за именовања коју именује Скупштина 
општине.  

Комисија има председника и чети-
ри  члана, од којих  председника и два 
члана именује Скупштина општине на 
период од три године, једног члана име-
нује Скупштина на предлог Сталне кон-
ференције градова и општина на период 
од три године,  док једног члана именује 
Скупштина за свако појединачно имено-
вање директора.

Члан који се именује за свако поје-
диначно именовање директора у смислу 
предходног става овог члана, мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме 
се именује директор.

На услове за именовање дирек-
тора Јавног предузећа, сходно се при-
мењују одредбе Закона о раду.

 Статутом Јавног предузећа 
одређују се и други услови које лице 
мора испунити да би могло бити имено-
вано за директора Јавног предузећа.

Директор Јавног предузећа засни-
ва радни однос на одређено време.

Директор Јавног предузећа је јав-
ни функционер у смислу закона којим се 
регулише област јавних функција.

Надлежност директора

Члан 42.

Директор Јавног предузећа.

1. представља и заступа Јавно 
предузеће,

2. организује и руководи проце-
сом рада,

3. води пословање Јавног преду-
зећа,

4. одговара за законитост рада Ја-
вног предузећа,

5. предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере 
за његово спровођење,

6. предлаже финансијске из-
вештаје,

7. извршава одлуке Надзорног 
одбора,

8. обавља и друге послове утврђе-
не законом и Статутом јавног 
предузећа.

Зарада директора, мандат, разрешење 
и суспензија директора

Члан 43.

Директор има право на зараду 
одређену општим актом Јавног преду-
зећа или одлуком Надзорног одбора.

Директор може имати  право и на 
стимулацију под условом да Јавно пре-
дузеће послује са позитивним пословним 
резултатом.

Одлуку о исплати стимулације до-
носи Скупштина општине.
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Члан 44.

Мандат директора престаје исте-
ком рока на који је именован, оставком 
или разрешењем. 

Оставка се у писаној форми под-
носи органу надлежном за именовање 
директора. Оставка производи дејство 
даном одређеним у оставци, а ако тај дан 
није одређен даном подношења оставке. 

Мандат директора престаје даном 
истека периода на који је именован. Ман-
дат директора који је разрешен престаје 
даном разрешења, ако у одлуци о разре-
шењу није одређен неки други датум.

Члан 45.

Предлог за разрешење може под-
нети Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разре-
шење.

Скупштина општине може разре-
шити директора под условима предвиђе-
ним законом.

Члан 46.

Уколико против директора ступи 
на снагу оптужница за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, Скупштина општи-
не доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности директора.

Члан 47.

Скупштина општине именује вр-
шиоца дужности директора у следећим 
случајевима:

1. уколико директору престане 
мандат због истека времена 
на који је именован, због под-
ношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата,

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора,

3. у случају смрти или губитка 
пословне  способности дирек-
тора.

Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од 
шест месеци.

У нарочито оправданим случаје-
вима Скупштина општине може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест 
месеци.

Вршилац дужности директора 
има сва права, обавезе и овлашћења ди-
ректора.

IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ  И ОПШТА АКТА 

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 48.

Статутом, општим актима и дру-
гим актима Јавног предузећа ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног 
предузећа, делокруг органа и друга пи-
тања од значаја за рад и пословање Ја-
вног предузећа, у складу са законом и 
овом Одлуком.

Члан 49.

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

Колективни уговор Јавног преду-
зећа мора бити сагласан са законом, опш-
тим и посебним колективним уговором.
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Члан 50.

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 или 
уговором о раду.

Заштита животне средине

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да у оба-
вљању своје делатности обезбеђује по-
требне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожа-
вају природне и радом створене вреднос-
ти човекове средине.

Статутом Јавног предузећа детаљ-
није се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регу-
лишу област заштите животне средине.

Члан 52.

Рад Јавног предузећа је јаван.

За јавност рада јавног предузећа 
одговаоран је директор Јавног предузећа.

Члан 53.

Доступност информација од ја-
вног значаја, Јавно предузеће врши у 
складу са одредбама закона који регули-
ше област слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја.

Члан 54.

Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком ди-
ректора или Надзорног одбора Јавног 
предузећа чије би саопштавање неовла-

шћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило његовом по-
словном угледу и интересима.

Члан 55.

Општи акти Јавног предузећа су 
Статут и други општи акти .

Статут је основни општи акт Ја-
вног предузећа.

Друга општа акта Јавног преду-
зећа морају бити у сагласности са Стату-
том Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе ор-
гани или овлашћени појединци у Јавном 
предузећу, морају бити у складу са опш-
тим актима Јавног предузећа.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Јавно предузеће је дужно да Ста-
тут Јавног предузећа усагласи са овом 
одлуком у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове Одлуке.

Остала општа акта, надлежни ор-
гани у Јавном предузећу дужни су ускла-
дити у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу Статута Јавног предузећа .

Члан 57.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени у ор-
ганизовању  Јавног предузећаза радио и 
телевизијску делатност „Телевизија Ба-
чка Паланка“ Бачка Паланка,услед пре-
носа оснивачког удела ЈП „Радио телеви-
зија Србије“(„Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број  22/2009 и 5/2010).

Члан 58.

Ова Одлука  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-023-4/2013
01. март 2013. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

46

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/2012),  и члана 38. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 8. седници,  
одржаној дана 01. марта 2013. године, 
донела 

О Д Л У К У 
о промени оснивачког акта Јавно 
информативног предузећа “Радио 

БАП“ Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

У циљу усклађивања оснивачког 
акта Јавно информативног предузећа 
„Радио БАП“ Бачка Паланка, ставља се 
ван снаге  Одлука о оснивању Јавно ин-
формативног предузећа „Радио БАП“ 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 1/2003) којом је 
основано  Јавно информативно преду-
зеће „Радио БАП“ Бачка Паланка, упи-
сано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем бр. БД. 32153/2005 од 

06.07.2005. године, и доноси нови осни-
вачки акт а ради усклађивања са одред-
бама Закона о јавним предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 

Члан 2.

Ради обезбеђивања услова за оба-
вљање делатности информисања грађана 
на територији Општине Бачка Паланка 
оснива се Јавно информативно предузеће 
„Радио БАП“ Бачка Паланка (у даљем 
тексту: Јавно предузеће).  

Циљеви оснивања

Члан 3.

Јавно предузеће оснива се и 
послује  ради обезбеђивања услова за 
обављање делатности јавног информи-
сања од локалног значаја на српском 
језику и језику словачке националне 
мањине, који је у службеној употреби на 
територији  Општине Бачка Паланка.

Предмет одлуке

Члан 4.

Овом Одлуком, у складу са Зако-
ном о јавним предузећима, регулисана су 
права и обавезе оснивача и Јавног преду-
зећа у обављању делатности од општег 
интереса на територији Општине Бачка 
Паланка, а нарочито:                    

 - назив и седиште оснивача; 

 - пословно име и седиште Ја-
вног предузећа;  

 - претежна делатност Јавног 
предузећа;

 - права, обавезе и одговорности 
оснивача према Јавном преду-
зећу и  Јавног предузећа према 
оснивачу;
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 - услови и начин утврђивања 
и распоређивања добити, од-
носно начину покрића губита-
ка и сношењу ризика;

 - условима и начину задужи-
вања Јавног предузећа;

 - заступање Јавног предузећа;

 - износ основног капитала, као и 
опис, врста и вредност ненов-
чаног улога;

 - органи Јавног предузећа;

 - имовина која се не може отуђити;

 - располагање (отуђење и при-
бављање) стварима у јавној 
својини која су пренета  у 
својину Јавног предузећа у 
складу са законом;

 - заштита животне средине;

 - друга питања од значаја за нес-
метано обављање делатности за 
коју се оснива Јавно предузеће.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ   

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.

Оснивач Јавног предузећа је: 

Општина Бачка Паланка, улица 
Краља Петра I број 16, матични број: 
08070687

Права оснивача остварује 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.

Јавно предузеће има статус пра-
вног лица, са правима, обавезама и одго-
ворностима утврђеним законом.

Јавно предузеће у правном проме-
ту са трећим лицима има сва овлашћења 
и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 7.

Јавно предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Ја-
вног предузећа осим у случајевима про-
писаним законом.

Члан 8.

Јавно предузеће заступа и пред-
ставља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И 
СЕДИШТЕ 

Пословно име јавног предузећа

Члан 9. 

Јавно предузеће послује под сле-
дећим пословним именом: Јавно инфор-
мативно предузеће „Радио БАП“ Бачка 
Паланка.

Скраћено пословно име је ЈИП 
„Радио БАП“ Бачка Паланка.

О промени пословног имена одлу-
чује Надзорни одбор Јавног предузећа, 
уз претходну сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 10.

Седиште Јавног предузећа је у Ба-
чкој Паланци, улица  Жарка Зрењанина 
број 74/4.
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О промени седишта Јавног преду-
зећа одлучује Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног 
предузећа

Члан 11.

Јавно предузеће поседује свој пе-
чат и штамбиљ са исписаним  текстом на 
српском језику и ћириличним писмом и 
словачком језику и латиничним писмом.

Печат је округлог облика и садр-
жи пуно пословно име и седиште Јавног 
предузећа.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
и садржи пуно пословно име, седиште 
Јавног предузећа и место за датум и број.

Јавно предузеће има свој знак који 
садржи назив и седиште Јавног преду-
зећа, а који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа.

Члан 12.

Јавно предузеће се за обављање 
своје делатности од општег интереса, 
утврђене овом одлуком, уписује у регис-
тар у складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са зако-
ном.

Члан 13.

Јавно предузеће послује као је-
динствена радна целина.

Актом директора Јавног преду-
зећа уређује се унутрашња организација 
и систематизација послова.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 14.

Делатност предузећа је:

60.10 - Емитовање радио-програма    

Обухвата:

 - емитовање звучног сигнала 
преко радио-станица и опреме 
за пренос радио-програма ши-
рој јавности, мрежи радио-ста-
ница и претплатницима

 - активности радио-мрежа, тј. 
састављање и пренос радио-
програма подружницама и 
претплатницима емитовањем 
преко радио-таласа, кабловске 
мреже или сателита

 - радио-емитовање преко интер-
нета (радио-станице на интер-
нету)

 - интегрисано емитовање пода-
така и радио-програма

47.91 - Трговина на мало посредством 
поште или преко интернета   

Ова група обухвата делатности тр-
говине на мало преко поште или интер-
нета, тј. делатности трговине на мало где 
купац на основу огласа, каталога, инфор-
мација које се могу добити на веб сајту, 
узорака или било ког другог средства ог-
лашавања бира које ће производе купити 
и поручује их преко поште, интернета 
(обично на посебне начине које веб сајт 
предвиђа) или телефоном. Купљени про-
изводи могу бити непосредно преузети 
са интернета или физички испоручени 
купцу.   
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Обухвата:

 - трговину на мало робом било 
које врсте посредством поште

 - трговину на мало робом било 
које врсте посредством интер-
нета

 - директну продају преко теле-
визије, радија или телефона

 - интернет аукције у оквиру тр-
говине на мало

49.3 - Остали копнени превоз путника   

 Обухвата све остале активности у 
вези с копненим превозом путника, изу-
зев превоза путника железницом. Међу-
тим, овде је сврстан железнички превоз 
који се сматра градским односно при-
градским превозом.

58 - Издавачке делатности     

Обухвата издавање књига, брошу-
ра, проспеката, речника, енциклопедија, 
атласа, мапа и карата; издавање новина, 
часописа и периодичних часописа; име-
ника и адресара и других публикација, 
као и издавање софтвера.

Издаваштво је објављивање пуб-
ликација ради њиховог ширења (дистри-
буције већем броју корисника)

Обухваћени су сви могући обли-
ци издаваштва (штампано издаваштво, у 
електронском или аудио облику, на ин-
тернету, мултимедијални производи као 
што су приручници на компакт-дискови-
ма (CD-ROM и др.).     

58.1 - Издавање књига, часописа и  
          друге издавачке делатности     

Обухвата издавање књига, нови-
на, ревија и осталих периодичних часо-
писа, адресара и поштанских именика, 
као и фотографија, гравира, разгледница, 

календара, образаца, постера и репро-
дукција уметничких дела. Ова дела ка-
рактерише неопходност постојања инте-
лектуалне креативности нужне за њихов 
развој и обично су заштићена ауторским 
правима.

58.11 - Издавање књига    

Обухвата издавање:

 - књига у штампаном или елек-
тронском облику, у аудио-за-
пису или на интернету

 - брошура, проспеката, летака 
и сличних публикација, укљу-
чујући издавање речника и ен-
циклопедија

 - атласа, мапа и карата

 - енциклопедија на компакт-
дисковима (CD-ROM)

59.20 - Снимање и издавање звучних  
 записа и музике     

Обухвата активности у вези с про-
изводњом оригиналних звучних записа 
на тракама и CD-овима; објављивање, 
промовисање и дистрибуцију звучних 
записа трговини на велико, трговини на 
мало и јавности (директно). Те актив-
ности могу бити интегрисане или неин-
тегрисане са производњом оригиналних 
записа у истој јединици. Уколико нису 
интегрисане, јединица која обавља те 
активности мора прибавити права на ре-
продуковање и дистрибуцију оригинал-
них снимака.

Овде спадају и услужне актив-
ности приликом снимања звучних запи-
са у студију или другде, укључујући про-
дукцију раније снимљеног радио-про-
грама (не директно).

Обухваћене су и активности у 
оквиру музичког издаваштва, односно 
активности у вези са остваривањем ау-
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торског права на музичким делима, про-
моцију и коришћење тих музичких дела 
на радију, телевизији, у филмовима, ди-
ректним преносима, штампаним и дру-
гим медијима.

Јединице које се баве тим актив-
ностима могу бити носиоци ауторског 
права или деловати као заступници но-
сиоца ауторских права у његово име.

Обухвата и објављивање нотних 
записа и аудио-књига.

61 - Телекомуникације 

Обухвата активности којима се 
пружају телекомуникационе и сродне 
услуге, тј. свако емитовање, пренос или 
пријем порука (говор, звук, текст, слика 
или подаци) у виду сигнала, коришћењем 
жичаних, радио, оптичких или других 
електромагнетских система. Преносни 
уређаји којима се подржавају те актив-
ности могу се заснивати на једној техно-
логији или на комбинацији више техноло-
гија. Заједничка особина ових активности 
јесте пренос садржаја без његовог ства-
рања. Нивои разврставања заснивају се на 
врсти употребљене инфраструктуре.

У случају преноса телевизијског 
сигнала може бити укључено повези-
вање комплетних телевизијских канала 
(произведених у дел. 60) у програмске 
пакете који се затим дистрибуирају.

61.1 - Кабловске телекомуникације     

Обухвата активности које се од-
носе на руковање, одржавање или омо-
гућавање приступа уређајима за свако 
емитовање, пренос или пријем порука 
(говор, звук, текст, слика или подаци) ко-
ришћењем кабловске телекомуникаци-
оне инфраструктуре. Преносни уређаји 
којима се подржавају те активности могу 
се заснивати на једној технологији или 
на комбинацији више технологија.

61.10 - Кабловске телекомуникације     

Обухвата:

 - управљање, одржавање или 
обезбеђивање капацитета за 
свако емитовање пренос или 
пријем порука (говор, звук, 
текст, слика или подаци) ко-
ришћењем кабловске телеко-
муникационе инфраструктуре, 
укључујући:

* управљање и одржавање 
преносних и комунтацио-
них уређаја којима се обез-
беђује дистрибуција сиг-
нала до конкретне тачке, 
одакле се сигнал може пре-
носити преко земаљских 
линија, микроталаса или 
комбинацијом земаљских 
линија и сателитских веза:

* управљање кабловским 
дистрибутивним системом 
(нпр. за дистрибуцију пода-
така и телевизијских сигна-
ла)

 - испоручивање телеграфских и 
других незвучних комуника-
ција коришћењем сопствених 
уређаја

 - куповину приступа мрежи и 
капацитета мреже од власника 
и оператора мреже и пружање 
телекомуникационих услуга 
пословним субјектима и до-
маћинствима коришћењем ка-
пацитета те мреже

 - обезбеђивање интернет при-
ступа од стране оператора ка-
бловске инфраструктуре
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61.2 - Бежичне телекомуникације 

61.20 - Бежичне телекомуникације     

Обухвата активности које се од-
носе на управљање, одржавање и омо-
гућавање приступа уређајима за свако 
емитовање, пренос или пријем порука 
(говор, звук, текст, слика или подаци) ко-
ришћењем бежичне телекомуникационе 
инфраструктуре. Ови уређаји омогућа-
вају вишесмеран пренос електромагнет-
ским таласима и могу се заснивати на 
једној технологији или на комбинацији 
више технологија.

Укључене су и активности које се 
односе на одржавање и управљање, као и 
мобилних и других бежичних телекому-
никационих мрежа.

Обухвата и куповину приступа и 
капацитета мреже од власника и опера-
тора мреже и пружање бежичних теле-
комуникационих услуга (изузев сателит-
ских) пословним субјектима и домаћин-
ствима коришћењем овог капацитета.

Такође обезбеђује интернет при-
ступ од стране оператора бежичне ин-
фраструктуре.

61.3 - Сателитске телекомуникације 

61.30 -  Сателитске телекомуникације     

Обухвата управљање, одржавање 
и омогућавање приступа уређајима за 
свако емитовање, пренос или пријем по-
рука (говор, звук, текст, слика или пода-
ци) коришћењем сателитске телекомуни-
кационе инфраструктуре. Укључена је и 
испорука корисницима визуелних, звуч-
них и текстуалних програма примљених 
од кабловских мрежа или радио-мрежа, 
преко сателитских система.

Јединице које су сврстане у ову де-
латност обично не производе програме.

Обухвата и интернет приступ 
од стране оператора сателитске инфра-
структуре

 61.9 - Остале телекомуникационе 
делатности  

 61.90 -Остале телекомуникационе 
делатности  

Обухвата:

 - снабдевање специјалним теле-
комуникационим услугама као 
што су сателитско праћење, 
комуникационо даљинско ме-
рење и рад радарске службе

 - управљање радом сателитских 
терминала и уређаја опера-
тивно повезаних с једним или 
више земаљских комуникаци-
оних система који могу да пре-
носе сигнале ка сателитском 
систему или да их примају од 
сателитског система

 - омогућавање мрежног присту-
па интернету између корисни-
ка и оператора интернет ус-
луга, који није у власништву 
или који није под контролом 
оператора интернет услуга као 
што је приступ интернету

 - омогућавање телефонског и 
интернет приступа преко сло-
бодно доступних уређаја

 - пружање телекомуникационих 
услуга преко постојећих теле-
фонских веза:

* пружање услуга конверза-
ције преко интернета

 - куповина и препродаја капаци-
тета мреже без пружања додат-
них услуга
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73.1  –  Рекламирање

73.11  – Делатност  рекламних   
   агенција

Обухвата пружање целог спек-
тра рекламних услуга (нпр. сопственим 
капацитетима или на основу подугова-
рања), укључујући давање савета, креа-
тивне услуге, продукцију рекламног ма-
теријала и продају.  

Обухвата:

 - креирање и објављивање ре-
клама у новинама, часописима, 
на радију, на телевизији, на ин-
тернету и другим медијима

 - креирање и постављање ре-
клама на отвореном простору, 
нпр. на рекламним таблама, 
панелима, билтенима, у изло-
зима, осликавање аутомобила 
и аутобуса итд.

 - рекламирање из ваздуха

 - дистрибуирање или испоручи-
вање пропагандног материјала 
или узорака

 - уређивање штандова и осталих 
објеката и простора који служе 
за излагање пропагандног ма-
теријала

 - управљање маркетиншком 
кампањом и другим услугама 
рекламирања с циљем да се за-
интересују и задрже потроша-
чи:

* промовисање производа

* маркетиншке активности на 
месту продаје

* непосредно рекламирање 
путем поште

* маркетиншко саветовање

73.12 Медијско представљање

Обухвата медијско представљање, 
нпр. продају и препродају простора и 
времена за медијске кампање усмерене 
на тражење купца)

73.2 - Истраживање тржишта и   
          испитивање јавног мњења

73.20 Истраживање тржишта и   
          испитивање јавног мњења     

Обухвата истраживање потен-
цијала тржишта, обавештености, прихва-
тања и познавања производа и куповних 
навика потрошача у циљу промоције, 
продаје и развоја нових производа и ус-
луга, укључујући и статистичку анализу 
резултата

 - испитивање јавног мњења о 
политичким, економским и со-
цијалним питањима и њихову 
статистичку анализу)

90 - Стваралачке, уметничке и 
забавне делатности 

Обухвата активности којима се за-
довољавају културне потребе корисника 
и обезбеђује забава у за то намењеним 
објектима. Обухваћене су производња, 
промоција и извођење представа, одр-
жавање уметничких и забавних програ-
ма и приређивање изложби намењених 
публици; обезбеђивање уметничких, 
креативних и техничких могућности за 
стварање уметничких дела и извођење 
представа.

90.0 - Стваралачке, уметничке и 
забавне делатности 

 Обухвата активности у области 
креативних и извођачких уметности и 
сродне активности. 
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90.01 - Извођачка уметност 

Обухвата:

 - постављање позоришних и 
оперских и плесних програма/
представа, припрему извођења 
музичких програма (концера-
та), као и друге врсте сценског 
извођења:

* активности позоришних 
трупа, дружина, оркестара 
или музичких група и цир-
куса

* активности самосталних 
уметника као што су глум-
ци, плесачи, музичари и во-
дитељи   

90.02  - Друге уметничке делатности у 
оквиру извођачке уметности 

Обухвата:

 - помоћне активности у оквиру 
извођачке уметности, позори-
шних плесних представа, кон-
церата и оперских представа 
и других врста сценског из-
вођења:

 - активности редитеља, проду-
цената, сценографа и сценских 
радника, мајстора светла

 - активности продуцената или 
организатора уметничких до-
гађаја, са сценском опремом 
или без ње 

90.03 - Уметничко стваралаштво 

Обухвата:

 - активности самосталних 
уметника као што су вајари, 
сликари, цртачи цртаних фил-
мова, карикатуристи, гравери, 
бакроресци, литографи и др.

 - активности писаца, у свим об-
ластима, укључујући белетри-
стику, техничке текстове итд.

 - активности слободних новина-
ра (уметничких критичара)

 - конзервацију и рестаурацију 
уметничких дела као што су 
слике, филмови, књиге   

90.04 –  Рад уметничких установа

Обухвата:

 - делатност концертних и по-
зоришних дворана и других 
уметничких установа

 - делатност ученичких и сту-
дентских културних центара 

Јавно предузеће може без уписа 
у регистар да врши и друге  делатности 
које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуња-
ва услове предвиђене законом.

О промени делатности Јавног пре-
дузећа, као и о обављању других делат-
ности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
претходну сагласност оснивача, у складу 
са законом.

Услови за обављање делатности као 
делатности од оштег интереса

Члан 15.

Јавно предузеће може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни др-
жавни орган утврди да су испуњени ус-
лови за обављање те делатности у погле-
ду:

1) техничке опремљености;

2) кадровске оспособљености;

3) безбедности и здравља на раду; 
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4) заштите и унапређења живот-
не средине и

5) других услова прописаних за-
коном.

Оснивање зависних друштава 

Члан 16.

Јавно предузеће може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 14. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним друшт-
вима.

Јавно предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана 
има права, обавезе и одговорности које 
има Општина Бачка Паланка, као осни-
вач према Јавном предузећу.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 17.

Висина основног капитала, опис, 
врсту и вредност неновчаног улога, као 
и поделу на уделе у номиналној вреднос-
ти, по основу улагања средстава, утвр-
диће се у складу са законом.

Имовина јавног предузећа

Члан 18.

Имовину Јавног предузећа чине 
право својине на покретним и непокрет-
ним стварима, новчаним средствима и 
хартијама од вредности и друга имовин-
ска права која су пренета у својину Ја-
вног предузећа укључујући и право  ко-
ришћења на стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка.

Јавно предузеће може користи-
ти средства у јавној својини и другим 
облицима својине у складу са законом, 
одлуком оснивача и посебним уговором 
којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Јавног предузећа са једне 
и Општине Бачка Паланка , као оснивача 
са друге стране.     

Члан 19.

Средства у јавној својини могу 
се улагати у капитал Јавног предузећа у 
складу са законом и актима Скупштине 
општине.

По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана Општина стиче уделе 
у Јавном предузећу, као и права по осно-
ву тих удела.

Повећање и смањење оснивачког 
капитала 

Члан 20.

О повећању или смањењу осно-
вног капитала Јавног предузећа одлучује 
Општина, као оснивач у складу са зако-
ном.

Члан 21.

Јавно предузеће, у обављању својих 
делатности, стиче и прибавља средства 
из следећих извора:

 - продајом производа и услуга,

 - из кредита, 

 - из донација и поклона,

 - из буџета оснивача и буџета 
Републике Србије, буџета ау-
тономне покрајине и

 - из осталих извора, у складу са 
законом.
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Расподела добити

Члан 22.

Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподели-
ти за повећање основног капитала, резер-
ве или за друге намене, у складу са зако-
ном, актима Оснивача и овом одлуком.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 23.

Елементи за образовање цена и 
ценовник производа и услуга Јавног пре-
дузећа уређују се посебном одлуком, 
коју доноси Надзорни одбор, уз прет-
ходну сагласност Оснивача, у складу са 
законом.

Цене производа и услуга предузећа

Члан 24.

Елементи за одрађивање цена  ус-
луга су укупни трошкови и расходи ис-
казани у усвојеном програму пословања 
Јавног предузећа са финансијским пла-
ном за наредну годину, на који саглас-
ност даје Оснивач.

Усвајање захтева за измену цена

Члан 25.

Јавно предузеће је обавезно да за-
хтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм посло-
вања , у складу са чланом 27. ове Одлуке.

Када се значајније промене вред-
ности елемената, који су укључени у ме-
тодологију за обрачунавање цена, Јавно 
предузеће може да током пословне го-
дине поднесе Оснивачу детаљно образ-
ложен захтев за одобрење измене цена 

услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.

Измене годишњег програма по-
словања са предлогом за измену цена 
достављају се Скупштини општине.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 26.

Унапређење рада и развоја Јавног 
предузећа заснива се на дугорочном и 
средљорочном плану рада и развоја, који 
доноси Надзорни одбор Јавног преду-
зећа.

Плановима и програмом рада из 
става 1. овог члана, утврђују се послов-
на политика и развој Јавног предузећа, 
одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 

Планови и програми рада Јавног 
предузећа морају се заснивати на зако-
нима којима се уређују одређени односи 
у делатностима којима се бави Јавно пре-
дузеће.

Планови и програми

Члан 27.

Планови и програми Јавног пре-
дузећа су:

 - план и програм развоја јавног 
предузећа

 - финансијски планови

 - други планови и програми.

Планови и програми Јавног преду-
зећа достављају се Скупштини општине 
најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину.

Планови и програми се сматрају 
донетим када на њих сагласност да 
Скупштина Општине.



160 страна - Број 7/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       7. март 2013. године

VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 28.

По основу учешћа у основном ка-
питалу Јавног предузећа Општина као 
оснивач има следећа права:

 - право управљања Јавним пре-
дузећем на начин утврђен ста-
тутом јавног предузећа;

 - право на учешће у расподели 
добити Јавног предузећа;

 - право да буду информисани о 
пословању Јавног предузећа;

 - право да учествују у расподе-
ли ликвидационе или стечајне 
масе, након престанка јавног 
предузећа стечајем или ликви-
дацијом, а по  измирењу обаве-
за;

 - друга права у складу са зако-
ном.

Обезбеђење општег интереса

Члан 29.

Ради обезбеђења општег интереса 
у делатности за коју је Јавно предузеће 
основано, оснивач даје сагласност на:

 - Статут Јавног предузећа

 - давање гаранција, авала, јем-
ства, залога и других средста-
ва обезбеђења за послове који 
нису  из оквира делатности од 
општег интереса;

 - одлуку о задуживању Јавног 
предузећа,

 - располагање (прибављање и 
отуђење) средствима у јав-
ној својини која су пренета у 
својину Јавног предузећа веће 
вредности, која је у непосред-
ној функцији обављања делат-
ности од општег интереса, 

 - улагања капитала,

 - статусне промене,

 - акт о процени вредности ка-
питала и исказивању тог капи-
тала у акцијама или уделима, 
као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији,

 - тарифу (одлуку о ценама, та-
рифни систем и друго), осим 
ако законом није предвиђено 
да ту сагласност даје државни 
орган,

 - акт о општим условима за ис-
поруку производа и услуга,

 - акт о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних 
места,

 - друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности од 
општег интереса у складу са 
законом и овом одлуком.

Континуирано и квалитетно пружање 
услуга и несметано функционисање 
постројења и опреме

Члан 30.

Јавно предузеће 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.

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

Поремећај у пословању

Члан 31.

У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа,Оснивач  ће предузети 
мере којима ће обезбедити услове за не-
сметан рад и пословање предузећа у оба-
вљању делатности од општег интереса, у 
складу са законом, а нарочито:

 - разрешење надзорног одбора и 
дректора и именовање привре-
мених органаЈавног предузећа,

 - ограничење права огранка Ја-
вног предузећа да иступа у 
правном промету сатрећим ли-
цима,

 - ограничење у погледу права 
располагања појединим сред-
ствима у јавној својини,

 - промену у унутрашњој органи-
зацији Јавног предузећа,

 - друге мере одређене законом 
којим се уређују услови и на-
чин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлу-
ком.

VII ПОСЛОВАЊЕ, 
УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Пословање, пружање услуга 
корисницима са територије других 
општина и расподела добити 

Члан 32.

Јавно предузеће послује по тр-
жишним условима у складу са законом.

Члан 33.

У обављању своје претежне де-
латности, Јавно предузеће своје  услуге 
може испоручивати, односно 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 Општи-
не Бачка Паланка.

Испоруку и пружање услуга из 
става 1. овог члана Јавно предузеће оба-
вља у складу са посебно закљученим 
уговором.

Члан 34.

Добит Јавног предузећа  утврђе-
на у складу са законом, може се распо-
делити за повећање основног капитала, 
резерве или за друге намене, у складу са 
законом и посебном одлуком Скупштине 
Општине.

Пословни резултат Јавног преду-
зећа утврђује се у временским периоди-
ма, на начин и по поступку утврђеним 
законом.

Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор уз сагласност 
Скупштине Општине.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

Управљање у Јавном предузећу је 
организовано као једнодомно.

Органи Јавног предузећа су:
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1. Надзорни одбор

2. Директор

1. Надзорни одбор

Састав, услови за именовање, мандат 
и надлежност чланова Надзорног 
одбора

Члан 36.

Надзорни одбор Јавног предузећа 
има три члана.

Председника и чланове Надзорног 
одбора именује Скупштина општине на 
период од четири године, рачунајући од 
дана именовања.

Један члан Надзорног одбора име-
нује се из реда запослених, на начин и по 
поступку који је утврђен Статутом Ја-
вног предузећа.

Председник, односно члан Над-
зорног одбора може бити именован по-
ново по истеку мандата.

Надзорно одбор може да ради и 
одлучује ако седници присуствује више 
од половине чланова, а одлуке доноси 
већином од укупног броја чланова.

Члан 37.

За председника и чланове Надзор-
ног одбора именује се лице које испуња-
ва следеће услове:

 - да је пунолетно и пословно 
способно,

 - да има стечено високо образо-
вање трећег или другог степе-
на, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 
четири године,

 - да је стручњак у једној или 
више области из које је делат-
ност од општег интереса за 
чије обављање је основано Јав-
но предузеће,

 - најмање три године искуства 
на руководећем положају,

 - да поседује стручност из обла-
сти финансија, права или кор-
поративних управљања,

 - да није осуђивано на условну 
или безусловну казну за кри-
минална дела против привре-
де, правног саобраћаја, или 
службене дужности, као и да 
му није изречена мера безбед-
ности забране обављања пре-
тежне делатности Јавног пре-
дузећа.

Члан 38.

Мандат председнику и чланови-
ма Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека пери-
ода на који су именовани уколико:

 - Надзорни одбор не достави ос-
нивачу на сагласност годишњи 
програм пословања,

 - оснивач не прихвати финан-
сијски извештај Јавног преду-
зећа,

 - пропусте да предузму неоп-
ходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања 
сумње да одговорно лице Ја-
вног предузећа делује на ште-
ту Јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, неса-
весним понашањем и на други 
начин.
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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 пока-
затеље учинка.

Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат дужни 
су да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно до 
именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора.

Члан 39.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију 
и пословне циљеве Предузећа 
и стара се о њиховој реализа-
цији,

2. усваја извештај о степену реа-
лизације Програма пословања,

3. доноси годишњи програм по-
словања уз сагласност оснива-
ча,

4. надзире рад директора,

5. врши унутрашњи надзор над 
пословањем предузећа,

6. успоставља, одобрава и пра-
ти рачуноводство, унутрашњу 
контролу, финансијске из-
вештаје и политику управљања 
ризицима,

7. утврђује финансијске из-
вештаје предузећа и доставља 
их оснивачу ради давања са-
гласности,

8. доноси статут уз сагласност 
оснивача,

9. одлучује о статусним промена-
ма и оснивању других правних 
субјеката уз сагласност осни-
вача,

10. доноси одлуку о расподели 
добити, односно о начину по-
крића губитака уз сагласност 
оснивача,

11. доноси одлуку о задуживању 
Јавног предузећа, уз саглас-
ност Оснивача,

12. даје сагласност директору 
за предузимање послова или 
радњи у  складу са законом, 
статутом и одлуком оснивача,

13. закључује уговоре о раду на 
одређено време са директором 
предузећа,

14. одлучује о располагању (при-
бављање и отуђење) средстви-
ма у јавној својини      која су 
пренета у својину Јавног пре-
дузећа веће вредности, које је 
у непосредној функцији оба-
вљања делатности од општег 
интереса, уз сагласност Осни-
вача,

15. врши и друге послове у складу 
са законом, статутом и пропи-
сима којима се утврђује правни 
положај привредних друштава.

Задуживање Јавног предузећа 
врши се у складу са законом.

Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго 
лице у предузећу.

Члан 40.

Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу нак-
наду у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Оснивач на основу из-
вештаја о степену реализације Програма 
пословања Јавног предузећа.
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2. Директор

Члан 41.

Директора Јавног предузећа име-
нује Скупштина општине на период од 
четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса.

Јавни конкурс спроводи Комисија 
за именовања коју именује Скупштина 
општине.  

Комисија има председника и чети-
ри  члана, од којих  председника и два 
члана именује Скупштина општине на 
период од три године, једног члана име-
нује Скупштина на предлог Сталне кон-
ференције градова и општина на период 
од три године,  док једног члана именује 
Скупштина за свако појединачно имено-
вање директора.

Члан који се именује за свако поје-
диначно именовање директора у смислу 
предходног става овог члана, мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме 
се именује директор.

На услове за именовање дирек-
тора Јавног предузећа, сходно се при-
мењују одредбе Закона о раду.

Статутом Јавног предузећа 
одређују се и други услови које лице 
мора испунити да би могло бити имено-
вано за директора Јавног предузећа.

Директор Јавног предузећа засни-
ва радни однос на одређено време.

Директор Јавног предузећа је јав-
ни функционер у смислу закона којим се 
регулише област јавних функција.

Надлежност директора

Члан 42.

Директор Јавног предузећа.

1. представља и заступа Јавно 
предузеће,

2. организује и руководи проце-
сом рада,

3. води пословање Јавног преду-
зећа,

4. одговара за законитост рада Ја-
вног предузећа,

5. предлаже годишњи програм 
пословања и предузима мере 
за његово спровођење,

6. предлаже финансијске из-
вештаје,

7. извршава одлуке Надзорног 
одбора,

8. обавља и друге послове утврђе-
не законом и Статутом јавног 
предузећа

Зарада директора, мандат, разрешење 
и суспензија директора

Члан 43.

Директор има право на зараду 
одређену општим актом Јавног преду-
зећа или одлуком Надзорног одбора.

Директор може имати  право и на 
стимулацију под условом да Јавно пре-
дузеће послује са позитивним пословним 
резултатом.

Одлуку о исплати стимулације до-
носи Скупштина општине.

Члан 44.

Мандат директора престаје исте-
ком рока на који је именован, оставком 
или разрешењем. 

Оставка се у писаној форми под-
носи органу надлежном за именовање 
директора. Оставка производи дејство 
даном одређеним у оставци, а ако тај дан 
није одређен даном подношења оставке. 
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Мандат директора престаје даном 
истека периода на који је именован. Ман-
дат директора који је разрешен престаје 
даном разрешења, ако у одлуци о разре-
шењу није одређен неки други датум.

Члан 45.

Предлог за разрешење може под-
нети Надзорни одбор Јавног предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разре-
шење.

Скупштина општине може разре-
шити директора под условима предвиђе-
ним законом.

Члан 46.

Уколико против директора ступи 
на снагу оптужница за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, Скупштина општи-
не доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Вршилац дужности Директора.

Члан 47.

Скупштина општине именује вр-
шиоца дужности директора у следећим 
случајевима:

1. уколико директору престане 
мандат због истека времена 
на који  је именован, због под-
ношења оставке или у случају 
разрешења пре истека мандата,

2. уколико буде донето решење о 
суспензији директора,

3. случају смрти или губитка по-
словне  способности директора.

Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од 
шест месеци.

У нарочито оправданим случаје-
вима Скупштина општине може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора на још један период од шест 
месеци.

Вршилац дужности директора 
има сва права, обавезе и овлашћења ди-
ректора.

IX  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ  И ОПШТА АКТА 

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 48.

Статутом, општим актима и дру-
гим актима Јавног предузећа ближе се 
уређују унутрашња организација Јавног 
предузећа, делокруг органа и друга пи-
тања од значаја за рад и пословање Ја-
вног предузећа, у складу са законом и 
овом Одлуком.

Члан 49.

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

Колективни уговор Јавног преду-
зећа мора бити сагласан са законом, опш-
тим и посебним колективним уговором.

Члан 50.

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 или 
уговором о раду.
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Заштита животне средине

Члан 51.

Јавно предузеће је дужно да у оба-
вљању своје делатности обезбеђује по-
требне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и 
отклања штетне последице које угрожа-
вају природне и радом створене вреднос-
ти човекове средине.

Статутом Јавног предузећа детаљ-
није се утврђују активности предузећа 
ради заштите животне средине, сагласно 
закону и прописима оснивача који регу-
лишу област заштите животне средине.

Члан 52.

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада јавног предузећа 

одговаоран је директор Јавног предузећа.

Члан 53.

Доступност информација од ја-
вног значаја, Јавно предузеће врши у 
складу са одредбама закона који регули-
ше област слободног приступа информа-
цијама од јавног значаја.

Члан 54.

Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком ди-
ректора или Надзорног одбора Јавног 
предузећа чије би саопштавање неовла-
шћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило његовом по-
словном угледу и интересима.

Члан 55.

Општи акти Јавног предузећа су 
Статут и други општи акти .

Статут је основни општи акт Ја-
вног предузећа.

Друга општа акта Јавног преду-
зећа морају бити у сагласности са Стату-
том Јавног предузећа.

Појединачни акти које доносе ор-
гани или овлашћени појединци у Јавном 
предузећу, морају бити у складу са опш-
тим актима Јавног предузећа.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Јавно предузеће је дужно да 
Статут јавног предузећа усагласи са 
овом одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Остала општа акта, надлежни 
органи у Јавном предузећу дужни 
су ускладити у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу Статута Јавног 
предузећа .

Члан 57.

Ступањем на снагу ове Одлу-
ке престаје да важи Одлука о оснивању 
Јавно информативног предузећа „Радио 
БАП“ Бачка Паланка,(„Службени лист 
општине Бачка Паланка“ број  1/2003).

Члан 58.

Ова Одлука  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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