Aran|elovac, 28. maj 2013. Godina VI - broj 49
На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник бр.
10/2013) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац(Сл.гласник општине Аранђеловац бр.
8/2008)
Скупштина општине Аранђеловац на седници
одржаној 23. 05. 2013 године донела је

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2013.Г.
Члан 1.
Овим програмом уређују се врсте мера подршке у
пољопривреди и руралном развоју , услови за остваривање
права на мере подршке и коришћење мера подршке .
Програм је израђен на основу стратегије руралног
развоја општине Аранђеловац, и представља наставак
спровођења стратегије руралног развоја започет 2010
године.
Средства за реализацију програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије општине
Аранђеловац су обезбеђена Одлуком о буџету општине
аранђеловац за 2013. годину.

обавља пољопривредну производњу;
5) носилац породичног пољопривредног
газдинства јесте физичко лице-пољопривредник који
обавља пољопривредну производњу, и које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац
породичног пољопривредног газдинства;
6) члан породичног пољопривредног газдинства
јесте пунолетан члан истог газдинствакоји је уписан у
Регистар пољопривредних газдинстава као члан
породичног пољопривредног газдинства;
7) пољопривредник је носилац или члан
породичног пољопривредног газдинства који се
искључиво бави пољопривредном производњом;
8) пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови,
воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, као и друго
земљиште које по својим природним и економским
условима може рационално да се користи за
пољопривредну производњу;
9) обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве,
вртови, воћњаци, виногради и ливаде;
10) јединица мере јесте прописана јединица за
остваривање права на подстицаје(број хектара, грла и сл.);
11) органска производња јесте производња
пољопривредних и других производа која се заснива на
примени метода органске производње у свим фазама
производње, а која искључује употребу генетички
модификованих организама и производа који се састоје
или су добијени од генетички модификованих организама
и кја је у складу са законом којим се уређује органска
производња и прописима донетим за његово спровођење;
Члан 3.

Члан 2.

Врсте мера подршке

Значење израза

1. Ратарска производња
2. Сточарска производња
3. Воћарска производња
4. Пчеларска производња
5. Набавканове пољопривредне механизације
6. Адаптација и изградња нових објеката у
сточарству
7. Субвенционисање 70 % камате на краткорочне
и дугорочне кредите
8. Подршка процесу сертификовања органске
биљне производње
9. Едукација , посета сајмовима и подршка
удруживању пољопривредних произвођача

1) мере подршке јесу средства обезбеђена у буџету
општине Аранђеловац који се додељују пољопривредним
газдинствима у функцији остваривања циљева
пољопривредне политике и политике руралног развоја;
2) пољопривредна производња јесте процес
производње биљних и сточарских производа, пчела,
односно други облици пољопривредне производње
(стакленичка, пластеничка производња, гајење зачинског
и лековитог биља и друго)која се обавља на
пољопривредном земљишту које се налази на територији
општине Аранђеловац;
3) пољопривредно газдинство јесте производна
ј е д и н и ц а н а ко ј о ј п о љ о п р и в р е д н и к о б а в љ а
пољопривредну производњу;
4)породично пољопривредно газдинство јесте
пољопривредно газдинство на којем физичко лицепољопривредник заједно са члановима свог домаћинства

Члан 4.
Право на мере подршке по програму мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије
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општине Аранђеловац за 2013. годину имају
пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава .
Члан 5.
Поступак за остваривање права на мере подршке
по програму С.О.Аранђеловац остварује се на основу
конкурса , који ће бити расписан у току 2013. године .
Члан 6.
Обавезе корисника мера подршке
Корисник мера подршке дужан је да наменски
користи средства мера подршке .
Корисник мера подршке дужан је да врати износ
средстава које је примио на основу нетачно приказаних
података , или који је ненаменски користио .

Укупно:1.000.000, 00 РСД
- Мере подршке за набавку расних уматичених
овнова(рођених најраније 2008 године) до 30% од
вредности инвестиције или максимално 10000, 00 РСД по
грлу, односно по једном пољопривредном газдинству.
Укупно:400.000, 00 РСД
-Мере подршке за набавку уматчених приплодних
назимица и крмача(минималне телесне масе 90 кг, и
најраније рођених 2010 године)до 30% од вредности
инвестиције илимаксимално 6000, 00 РСД по грлу.
Укупно: 500.000, 00 РСД
Укупна средства за сточарство: 5.100.000.00 РСД
8.2.. Мере подршке за воћарску производњу
8.2.1. Набавка садног материјала до 30% од
вредности инвестиције.
- Мере подршке за подизање и сертификацију
нових засада у воћарству и виноградарству минималне
површине 0.3 ха по пољопривредном газдинству, до 30%
од вредности инвестиције(вредности купљених садница).
Укупна средства: 3.000.000.00 РСД

Члан 7 .
Циљеви програма
Подршка инвестицијама у пољопривреди за
унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета :
1. Инвестиције у пољопривредној производњи
(очување и унапређење постојећих пољопривредних
ресурса у општини Аранђеловац) ;
2. Успостављање и јачање пољопривредних
газдинстава;
3. Јачање сировинске базе и могућност развоја
прерађивачких капацитета;
4. Едукација пољопривредних произвођача,
развој маркетинга пољопривредних производау циљу веће
економске исплативости пољопривредне пеоизводње .
Члан 8.
Програмом се утврђује намена коришћења мера
подршке у износу од 17.000.000, 00 динара из средстава
Општине Аранђеловац, позиција 896, за мере подршке у
пољопривреди и руралном развоју у 2013 години, и то:
8.1. Мере подршке за сточарску производњу
8.1.1. Куповина квалитетног приплодног
материјала ради унапређења генетског потенцијала у
говедарству, овчарству, свињарству до 30% од вредности
инвестиције.
- Мере подршке за набавку уматичених грла
говеда(јунице или краве до 6 година старости)до 30% од
вредности инвестиције или максимално до 30.000, 00 РСД
п о г рл у, и л и з а од го ј ј у н и ц а и з с о п с т в е н е
производње(старости најмање 12 месеци у 2013
години)максимално 20.000, 00 РСД по грлу, са
ограничењем до 2 грла по једном пољопривредном
газдинству у текућој години.
Укупно:3.200.000, 00 РСД
- Мере подршке за набавку уматичених
оваца(јагњад женског пола рођена током 2012 године или
овце рођене најраније 2008 године.)до 30% од вредности
инвестиције или максимално 4000, 00 РСД по грлу са
ограничењем до 5 грла по пољопривредном газдинству у
текућој години.

8.3. Мере подршке за суфинансирање 70%
камате за краткорочне и дугорочне пољопривредне
кредите.
8.3.1. Мере подршке за суфинансирање 70%
камате за дугорочне пољопривредне кредите, кредите
вредности до 1.700.000, 00 дин(15.000, 00 еур).
Укупна средства : 2.000.000.00 РСД
8.3.2. Мере подршке за суфинансирање 70%
камате за краткорочне кредите узете за ратарску и
повртарску производњу(подизање пластеника и
производња на отвореном пољу) висине кредита до
150.000, 00 РСД по пољопривредном газдинству.
Укупна средства : 2.000.000.00 РСД.
Укупна средства за суфинансирање камате:
4.000.000, 00 РСД
8.4. Мере подршке за набавку нове
пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну
производњу до 30% од вредности инвестиције, или
максимално 30.000, 00 РСД по пољопривредном
газдинству.
Укупнасредства: 1.300.000.00 РСД.
8.5. Мере подршке за развој и унапређење
квалитета у пчеларству 200.000,00 дин. (пчеларско
удружење)
8.6. Мере подршке за адаптацију постојећих и
изградњу нових објеката за држање и узгајање животиња
до 20% од вредности инвестиције.
Укупна средства: 500.000.00 РСД
8.7. Мере подршке у процесу сертификовања
органске биљне производње, едукацији пољопривредних
произвођача, посети сајмовима, удруживању пољопривредних призвођача и раду комисије за расподелу мера
подршке у пољопривреди у износу од 900.000, 00 РСД.
8.8. Обавезе пренешене из 2012 године
(суфинансирање 70% камате за краткорочне и дугорочне
кредите) у износу од 2.000.000, 00 РСД.
УКУПНА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕЊА ПО
ПРОГРАМУ ЗА 2013 годину износе 17.000.000, 00 динара.
Члан 9.
Непотпуне и неблаговремене пријаве поднете од
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стране подносиоца захтева неће се раматрати.
Члан 10.
Стручне и административне послове на
реализацији програма обавља Одељење за привреду и
друштвене делатности у сарадњи са чланом Општинског
већа за пољопривреду и помоћником председника
општине за пољопривреду.
Критеријуми доделе средстава за мере подршке,
рокови и поступак доделе биће дефинисани конкурсном
документацијом коју усваја Општинско веће на основу
усвојеног програма, уз услов да подносилац захтева нема
неизмирених обавеза према буџету општине Аранђеловац.
Испуњеност услова за доделу мера подршке
доноси комисија формирана од стране Општинског већа.
Средства се одобравају до износа утврђених
чланом 8. у укупном износу и планираној намени , а према
редоследу пријема захтева .
Општинско веће може након завршетка конкурса
извршити прерасподелу средстава између предвиђених
намена у случају потребе произашле из спровођења
програма и извештаја одељења за привреду и друштвене
делатности о броју захтева и средствима по мерама .
У случају ребаланса буџета за аграрни фонд
Општинско веће се задужује да формира квоте по
предвиђеним наменама у складу са износом буџета , стању
средстава и захтева по позицијама намене .
Члан 11.
Исплата одобрених мера подршке у 2013.години
биће извршена по завршетку конкурса и обради свих
поднетих захтева .
Члан 12.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од
објављивања у („Службеном гласнику општине
Аранђеловац „).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-240/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.
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На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Аранђеловац за
2013.годину, у тексту који је саставни део ове Одлуке.
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-241/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Овим програмом се утврђује врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта општине
Аранђеловац за 2013. годину
Програм садржи:
• Општи део
• Програм утврђивања радова на заштити и уређењу
• План коришћења државног пољопривредног земљишта
Општи део програма
Територију општине Аранђеловац чине 19 насељених места, односно подручја катастарских општина које улазе
у састав општине. Општина Аранђеловац се састоји из једног градског подручја и 18 насељених места.
Катастарске општине су: Аранђеловац, Бања, Буковик, Босута, Брезовац, Вукасовци, Врбица, Венчане, Гараши,
Горња Трешњевица, Даросава, Јеловик,Копљаре, Мисача, Орашац, Прогореоци, Раниловић, Стојник и Тулеж.
1. Преглед стања укупних површина пољопривредног земљишта
Укупна површина пољопривредног земљишта у општини Аранђеловац износи 25.331,33 ха, од чега је обрадиво
пољопривредно земљиште 23.253,81ха, односно 91,79% .
У приказаним табелама је дат преглед и структура укупног пољопривредног земљишта по:
- катастарским општинама
- облицима својине
- класама и
- културама гајења
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Заштита пољопривредног земљишта
Земљиште представља један од најзначајнијих ресурса у производњи хране. Оно се споро образује у дуготрајном
процесу педогенезе и има ограничене капацитете који се на различите начине уништавају под дејством природних и
антропогених утицаја. Такође, и у процесу производње земљиште се често врло брзо уништава и оштећује, односно
деградира.
Бонитирањем земљишта, на основу његових природних особина, утврђене су бонитетне класе, на основу којих се
одређује начин њиховог коришћења.
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Са аспекта организовања савремене пољопривредне производње, прилагођене савременим тржишним условима
привређивања, стање пољоприврадног земљишта захтева спровођење перманентних мера заштите и плнирање истих у
дужем временском периоду у зависности од приоритета и финансијских средстава.
Основне мере заштите пољопривредног земљишта могу се сврстати у неколико група: мелиоризација,
наводњавање пољопривредног земљишта, обележавање парцела државног земљишта, комесација, уређење атарских
путева, уређење и опремање пољочуварске службе, контрала плодности пољопривреног земљишта, заштита
пољопривредног земљишта од глодара и пожара, подизање и одржавање ветрозаштитних појасева и заштита од еолске и
водене ерозије.
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На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И
ПОСЛОВАЊУ ЗА 2012.ГОДИНУ ЈП ЗА
ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
РАДОВА ЈКП ''ЗЕЛЕНИЛО'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА
2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду и пословању за 2012.годину ЈП за
планирање и изградњу општине Аранђеловац.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о реализацији радова
ЈКП ''Зеленило''
Аранђеловац за 2012.годину.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-242/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-244/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП
''БУКУЉА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2012.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ''ГАС''
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о пословању ЈКП ''Букуља'' Аранђеловац за
2012.годину.
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-243/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду ЈП ''Гас'' Аранђеловац за 2012.годину.
2.Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-245/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2012.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду ЈП за информисање
''Шумадија''
Аранђеловац за 2012.годину.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Туристичке организације Аранђеловац за
2012.годину.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-246/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-248/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ АПОТЕКЕ
''ШУМАДИЈА''
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Апотеке ''Шумадија'' Аранђеловац за
2012.годину.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Центра за социјални рад ''Сава Илић''
Аранђеловац за 2012.годину.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-247/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-249/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
''САВА ИЛИЋ'' АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ''СВЕТИ САВА'' АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Центра за социјални рад ''Сава Илић''
Аранђеловац за 2012.годину.

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Народне библиотеке ''Свети Сава''
Аранђеловац за 2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-249/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-251/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦРВЕНОГ
КРСТА У АРАНЂЕЛОВЦУ
ЗА 2012.ГОДИНУ

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Црвеног крста у Аранђеловцу за
2012.годину

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Центра за културу и образовање општине
Аранђеловац за 2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-250/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-252/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА ''АРАНЂЕЛОВАЦ''
ЗА 2012.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ФОНДА
''ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК''
ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Народног музеја ''Аранђеловац'' за
2012.годину

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Фонда ''Први српски устанак'' за
2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-253/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-255/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СМОТРЕ
УМЕТНОСТИ ''МЕРМЕР И ЗВУЦИ''
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СРЦ
''ШУМАДИЈА''
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду Смотре уметности ''Мермер и звуци''
Аранђеловац за 2012.годину

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о пословању СРЦ ''Шумадија'' Аранђеловац за
2012.годину

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-254/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-256/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.
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На о снову члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УФК
''ШУМАДИЈА''
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ
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На основу чл. 65. ст. 2., чл. 66. ст. 2. и чл. 18 ст. 2.
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/2012) и чл. 62. Оснивачког акта Јавног предузећа за
планирање и изградњу општине Аранђеловац бр. 0653/2013-01 од 20.02.2013.г., Управни одбор Јавног
предузећа за планирање и изградњу општине Аранђеловац
на седници од 15.04.2013. године доноси:
СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Скупштина општине Аранђеловац, усваја
Извештај о раду УФК ''Шумадија'' Аранђеловац за
2012.годину
2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-257/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Статут Јавног предузећа за планирање и
изградњу општине Аранђеловац, који је донео Управни
одбор 15. 4. 2013.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-258/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

Члан 1.
Јавно предузеће за планирање и изградњу
општине Аранђеловац (у даљем тексту: Јавно предузеће)
правни је следбеник Друштвеног фонда за грађевинско
з е м љ и ш т е , Д ру ш т в е н о г ф о н д а з а л о ка л н е и
некатегорисане путеве и Специјалног фонда за изградњу
објеката водопривреде.
Јавно предузеће из става 1. овог члана основано је
и послује на неодређено време.
Члан 2.
Јавно предузећа мат. број 17228897, ПИБ
100997038 оснива се и послује ради обезбеђивања трајног
обављања делатности просторног и урбанистичког
планирања, уређивања грађевинског земљишта, изградњу
и одржавање водопривредних објеката, изградњу и
одржавање улица и путева, изградње и одржавања јавног
осветљења на територији општине Аранђеловац као
делатности од општег интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга, а посебно:
- Урбанистичког и просторног пројектовање
крајолика, израда нацрта и планова пројеката;
- Припремања и опремања грађевинског
земљишта. Јавно предузеће обавља и друге техничке,
правне, финансијске и административне послове из ове
области. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката
комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намене.
Уређивање грађевинског
земљишта врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања, које доноси Оснивач.
- Одржавања и изградње улица и путева на
територији општине Аранђеловац којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и
унапређује употребна вредност улица, путева, тргова,
платоа и слично;
- Водопривредном делатношћу сматра се уређење
вода и водотока, заштита од штетног дејства вода, заштита
вода од загађивања и обезбеђивање воде за коришћење;
изградња инвестиционих објеката водоснабдевања.
- Обезбеђивања јавног осветљења, одржавање,
адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге
површине јавне намене;
- осталих делатности које Оснивач повери Јавном
предузећу.

30

Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

Члан 3.
Јавно предузеће делатности обавља тако да
обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на
подручју општине Аранђеловац, као и техничкотехнолошко и економско јединство комуналног система,
стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог
развоја са укупним привредним развојем, заштиту и
унапређење добара од општег интереса и животне
средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба
корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру
система и функционалну повезаност с другим системима.
Члан 4.
Права и обавезе Оснивача према Јавном
предузећу утврђена су Оснивачким актом Јавног
предузећа и овим статутом.
Члан 5.
Овај статут садржи одредбе о:
- оснивачу,
- пословном имену, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорностима за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатностима
Јавног предузећа,
- имовини Јавног предузећа и начину
распоређивања добити,
- органима Јавног предузећа,
- саставу, избору, опозиву и делокругу надзорног
одбора,
- правима, обавезама, одговорности и избору
директора,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине,
- обезбеђењу општег интереса,
- дужности избегавања сукоба интереса,
- јавности у раду
- општим актима предузећа,
- другим питањима која су од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће.
2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 6.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Аранђеловац, улица Венац слободе бр.
10, матични број 07184549.
Права оснивача остварује Скупштина оптшине
Аранђеловац (у даљем тексту оснивач).
3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 7.
Пословно име Јавног предузећа гласи:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ.
Скраћено пословно име је: ЈП за планирање и
изградњу општине Аранђеловац.
Члан 8.
Седиште Јавног предузећа је Кнеза Михаила 108,
34300 Аранђеловац.
Члан 9.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које
користи у пословању у преписци и у другим случајевима
када се појављује као субјект у правном промету.
Печат Јавног предузећа је округлог облика
пречника 30 mm, на којем је исписана фирма и седиште без
означавања назива улице и кућног броја, а у средини
печата налази се назив Аранђеловац. Предузеће има два
оваква печата означена римским бројевима I и II.
Предузеће има округли печат са истим називом пречника
15mm.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног
облика, ширине 25 mm, дужине 50 mm, на којем је
исписана фирма и седиште без означавања назива улице и
кућног броја. Назив Јавног предузећа на печату и
штамбиљу исписана је на српском језику ћириличним
писмом.Јавно предузеће има свој заштитни знак у облику

Члан 10.
Одлуку о промени фирме, седишта, заштитног
знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.
4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 11.
Јавно предузеће је правно лице које обавља
делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је
обављање основано, да обавља и друге делатности уз
сагласност оснивача.
Члан 12.
Јавно предузеће у правном промету с трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином
(потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа немају
овлашћења у правном промету.
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Члан 18.

Члан 13.

Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је
да:

Јавно предузеће заступа и представља директор.
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру
делатности предузећа, предузеће заступа, представља,
закључује уговоре и да све правне радње врши
неограничено.
Директор предузећа је овлашћен да у име
предузећа у оквиру делатности предузећа закључује
уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.
Члан 14.
Директор, као заступник Јавног предузећа, може
дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање
одређених врста уговора, као и за преузимање других
правних радњи.
Директор Јавног предузећа може генералним и
специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења
за заступање на друге раднике.
У случају одсутности директора или његове
спречености Јавно предузеће заступа и представља радник
кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за
то овласти и које се уписује у регистар као остали
заступник.
Акта Јавног предузећа потписује директор, а у
случају његове одсутности или спречености, лице из става
3. овог члана.

- осигура трајно, несметано и редовно обављање
делатности,
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у циљу
максималног задовољавања потреба потрошача, тј.
корисника услуга,
- сарађује с другим заинтересоваиним субјектима,
ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег
извршавања обавеза према потрошачима, односно
корисницима услуга.
Члан 19.
Јавно предузеће поднеће планове и програме на
давање сагласности Скупштини општине за које је то
Законом прописано или на захтев Скупштине општине у
складу са Законом.
Ако у току примене плана и програма на које је
Скупштина општине дала сагласност, наступе околности
које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног
предузећа ће поднети извештај о узроцима који
онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно у
предвиђеној вредности и предложиће промене које
одговарају новонасталим околностима о чему ће
известити Скупштину општине.

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.

Члан 20.

Основе пословне политике утврђује Надзорни
одбор јавног предузећа, а она се заснива на годишњем,
средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја.
На планове рада и развоја из претходног става
сагласност даје оснивач.

Организација рада и пословања Јавног предузећа
заснива се на рационалној подели рада, како у погледу
организационих јединица, тако и послова и радних
задатака које обављају поједини радници
Члан 21.

Члан 16.
Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о
доношењу планских аката уз сагласност оснивача.
Јавно предузеће доноси нарочито следеће
планове:
- дугорочне и средњорочне планове рада и развоја
и
- годишње програме пословања.
Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на
предлог директора.
На захтев надлежног органа Скупштине општине
Јавно предузеће, учествује у припремању нацрта планова и
програма из надлежности Скупштине општине, а који су
везани за делатност Јавног предузећа.
Члан 17.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже
губитак, Надзорни одбор у складу с важећим прописима
доноси одлуку о покрићу губитка.

Предузеће је организовано као јединствена
целина, а своју делатност обавља тако да се обезбеђују
услови прописани Законом о комуналним делатностима,
другим законима и подзаконским актима и то преко
организационих јединица.
Члан 22.
Унутрашња организација и систематизација
послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се
утврђују општим актом.
Члан 23.
Претежна делатност Јавног предузећа је 4299 изградња осталих непоменутих грађевина (опремање
парцела потребном инфраструктуром).
Поред претежне делатности Јавно предузеће
обавља и следеће делатности:
1. 41.10 – разрада грађевинских пројеката
2. 41.20 – изградња стамбених и нестамбених
зграда
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3. 42.11-изградња путева и аутопутева
4. 42.13- изградња мостова и тунела
5. 42.21- изградња цевовода
6. 42.91 – изградња хидротехничких објеката
7. 43.12- припрема градилишта
8. 43.21- постављање електроинсталација
9. 71.11 - архитектонска делатност и тех.
саветовања
10. 69.10 - правни послови
11. 69.20 – рачуноводствени, књиговодствени и
ревизорски послови.

Члан 30.
Јавно предузеће остварује приходе из буџета
Оснивача и Републике Србије, а може да стиче добит и
вршењем услуга на тржишту.
Добит се утврђује периодичним обрачуном и
годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о
рачуноводственим политикама и Правилником о
утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни
одбор на предлог директора.

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

Основни капитал Јавног предузећа утврђен је
Оснивачким актом.

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са
законом, првенствено се расподељује за покриће губитака
из ранијих година, финансирање развоја Јавног предузећа,
или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача
и Одлуком о оснивању Јавног предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни
одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Члан 25.

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Имовину Јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини општине
Аранђеловац.
Јавно предузеће може користити средства у јавној
и другим облицима својине, у складу са законом и одлуком
оснивача.

Члан 32.

Члан 24.

Члан 26.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе
уписује се у регистар.

Члан 31.

Управљање у Јавном предузећу је организовано
као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) надзорни одбор
2) директор.
Члан 33.
Чланови надзорног одбора и директор јавног
предузећа дужни су да у том својству извршавају своје
послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у
разумном уверењу да делују у најбољем интересу јавног
предузећа.

Члан 27.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина општине, као
оснивач, у складу са законом.
Располагање (отуђење и прибављање) стварима у
јавној својини које нису пренете у капитал јавног
предузећа, врши се под условима, на начин и по поступку
прописаном законом којим се уређује јавна својина.
Члан 28.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије,
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 29.
Одлуку о начину покрића губитка доноси
надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

10. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 34.
Надзорни одбор има председника и два члана које
именује Скупштина општине, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда
запослених на предлог репрезентативног синдиката
запослених у Јавном предузећу или ако ниједан синдикат
не испуњава услове репрезентативности од стране већине
свих запослених на збору. Збор заказује Директор и одлуку
о сазивању збора објављује пет дана пре одржавања. У
случају да нико од кандидата не добије већину од свих
запослених у поновљеном поступку сматра се изабран
кандидат који има већину гласова запослених.
Члан 35.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године;
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- да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на руководећем
положају;
- да поседује стручност из области финансија,
права или 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.

одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са
директором предузећа.
13) доноси пословник о свом раду.
13) врши друге послове у складу са овим законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
јавних предузећа и привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у предузећу.

Члан 36.

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

Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај
јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се
разрешити пре истека периода на који су именовани,
уколико предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 37.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и

Члан 38.

11. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ, ОДГОВОРНОСТИ И ИЗБОР
ДИРЕКТОРА
Члан 39.
Директор одговара за резултате пословања и за
законитост рада Јавног предузећа.
Члан 40.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина
општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које поред законом прописаних општих
услова испуњава и следеће посебне услове:
- да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће,
- да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године,
- да има најмање 3 године радног искуства,
- да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
- да није осуђиван за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос
на одређено време.
Члан 41.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
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5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом предузећа.
Члан 42.
Директор има право на зараду, а може имати право
на стимулацију у случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлука о исплати стимулације доноси се у складу
са Оснивачког акта Јавног предузећа.
Члан 43.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.

13. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 48.
Одлуке о статусној промени Јавног предузећа
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Оснивача.
О предложеној статусној промени Јавног
предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење
синдиката.
Члан 49.
Јавно предузеће може променити облик
организованости у други, ако испуњава услове за
оснивање тог облика организованости утврђен законом.
Одлуку о промени облика организованости Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.

Члан 44.
Предлог за разрешење директора може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Члан 45.
Скупштина општине може разрешити директора
под условима предвиђеним законом.

14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 50.
Запослени у Јавном предузећу и његови органи
дужни су да организују обављање делатности на начин
којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе
потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.
Члан 51.

Члан 46.
Скупштина општине именује вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека
периода на који је именован, због подношења оставке или
у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
За именовање вршиоца дужности директора важе
исти услови као и за именовање директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима Скупштина
општине може донети одлуку о именовању вршиоца
дужности директора на још један период од шест месеци.
12. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 47.
Чланови Надзорног одбора, директор као и
запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који
представљају пословну тајну чувају за време трајања
њихове функције односно радног односа, као и две године
после престанка функције, односно радног односа.

Јавно предузеће је дужно да у обављању
делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности животне
средине.
15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 52.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за
коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
Одлуком о оснивању.
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16. ДУЖНОСТ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
Члан 53.
Директор и чланови Надзорног одбора не могу да
у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:
- користе имовину предузећа;
- користе информације до којих су дошли у том
својству, а које иначе нису јавно доступне;
- злоупотребе свој положај у Јавном предузећу;
- користе могућности за закључење послова које
се укажу Јавном предузећ;
Дужност избегавања сукоба интереса постоји
независно од тога да ли је Јавно предузеће било у
могућности да искористи имовину, информације или
закључи послове из ст. 1. овог члана.
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Јавног предузећа.
Члан 60.
Општи акти ступају на снагу осмог дана по
објављивању на огласним таблама Јавног предузећа. Из
нарочито важних разлога општи акти могу ступити и
раније на правну снагу из разлога утврђених приликом
доношења општег акта, најраније наредног дана од дана
објављивања.
Члан 61.
Поступак који важи за доношење Статута и
других општих аката важи и приликом доношења њихових
измена и допуна.
Члан 62.

Члан 54.
Забрањено је коришћење имовине, активности,
имена и визуелног идентитета јавног предузећа у свим
активностима везаним за политичке странке и изборне
кампање, као и свака друга злоупотреба Јавног предузећа у
политичке сврхе.
Члан 55.
Јавно предузеће мора имати извршену ревизију
финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора.
17. ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 56.
Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се
редовним обавештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, о годишњим
финансијским извештајима, као и о мишљењу овлашћеног
ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног одбора, о
именима директора, о организационој структури
предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације и обавештења из
претходног става, учинити доступне јавности и преко своје
интернет странице.
18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 57.

Општим актима Јавног предузећа уређују се
питања за која је законом и другим прописима и овим
статутом утврђено овлашћење, односно обавеза Јавног
предузећа за њихово уређење.
Члан 63.
Директор мора обезбедити да сви општи акти буду
доступни сваком запосленом.
Члан 64.
Јавно предузеће нарочито чува следеће акте и
документа:
1) оснивачки акт;
2) решење о регистрацији оснивања Јавног
предузећа;
3) опште акте Јавног предузећа;
4) записнике са седница Надзорног одбора одбора
и одлуке Надзорног одбора;
5) акт о образовању сваког огранка или другог
организационог дела друштва;
6) документа која доказују својину и друга
имовинска права друштва;
7) извештаје директора и чланова надзорног
одбора;
8) евиденцију о адресама органа Јавног
предузећа;
Документа и акте из ст 1. Тач 1) до 7) друштво чува
трајно, а евиденцију из тач. 8) најмање пет година.

Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу
са овим статутом.

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Јавно предузеће ће своју организацију и општа
акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у
року од 2 месеца од ступања на снагу Статута.

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се
на општи начин уређују одређена питања доноси
Надзорни одбор, ако законом није другачије прописано
Јавног предузећа.
Члан 59.
Појединачни акти које доноси директор предузећа
морају бити у складу са одговарајућим општим актима

Члан 65.

Члан 66.
Тумачење одредаба овог статута даје Надзорни
одбор Јавног предузећа.
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Члан 67.
Даном ступања на снагу овог статута престаје да
важи Статут Јавног предузећа који је донет на седници
Управног одбора 04.02.1999. године.

На основу чл. 65. ст. 2., чл. 66. ст. 2. и чл. 18 ст. 2.
Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/2012) и чл. 62. Оснивачког акта Јавног предузећа „Гас“
Аранђеловац бр. 06-56/2013-01 од 20.02.2013.г., Управни
одбор Јавног предузећа „Гас“ Аранђеловац на седници од
10. 4. 2013.године доноси:

Члан 68.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у службеном гласнику Оштине Аранђеловац,
а објавиће се по добијању сагласности оснивача.
ЈП ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Никола Ивановић,с.р.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГАС“ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће“Гас“ Аранђеловац (у даљем
тексту: Јавно предузеће) мат. број 17216856, ПИБ
100995345 оснива се и послује ради остваривања јавног
интереса у области дистрибуције гаса и изградње и
одржавања гасних инсталација као делатностима од
општег интереса и уредног задовољавања потреба
крајњих корисника услуга, а посебно у областима:
- Дистрибуције гаса,
- Изградње, постављања и одржавања гасних
инсталација;
- Грубих грађевински радова и специфичних
објеката нискоградње – градског цевовода;
- Пројектовања грађевинских и других објеката;
- Инжењеринга;
- Осталих делатности које Оснивач повери Јавном
предузећу.

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ ШИРОКЕ
ПОТРОШЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Статут Јавног предузећа за изградњу,
одржавање и експлоатацију гасоводне мреже широке
потрошње на подручју општине Аранђеловац, који је
донео Управни одбор, бр. 47/13 од 10. 4. 2013.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-262/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р

Јавно предузеће из става 1.овог члана основано је
и послује на неодређено време.
Члан 2.
Јавно предузеће делатности обавља тако да
обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на
подручју општине Аранђеловац, као и техничкотехнолошко и економско јединство комуналног система,
стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог
развоја са укупним привредним развојем, заштиту и
унапређење добара од општег интереса и животне
средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба
корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру
система и функционалну повезаност с другим системима.
Члан 3.
Права и обавезе Оснивача према Јавном
предузећу утврђена су Оснивачким актом Јавног
предузећа и овим статутом.
Члан 4.
Овај статут садржи одредбе о:
- оснивачу,
- пословном имену, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорности за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатности Јавног
предузећа,
- средствима Јавног предузећа и начину
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распоређивања добити,
- органима Јавног предузећа,
- саставу, избору, опозиву и делокруг надзорног
одбора
-правима, обавезама и одговорности директора,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине,
- обезбеђењу општег интереса,
- дужности избегавања сукоба интереса,
- јавности у раду
- општим актима предузећа,
- другим питањима која су од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће.
2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Аранђеловац, улица Венац слободе
бр.10, матични број 07184549.
Права оснивача остварује Скупштина оптшине
Аранђеловац (у даљем тексту оснивач).
3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 6.
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4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице које обавља
делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може, поред делатности за чије је
обављање основано, да обавља и друге делатности уз
сагласност оснивача.
Члан 11.
Јавно предузеће у правном промету с трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином
(потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа немају
овлашћења у правном промету.
5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности
предузећа, предузеће заступа, представља, закључује
уговоре и да све правне радње врши неограничено.
Директор предузећа је овлашћен да у име
предузећа у оквиру делатности предузећа закључује
уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.

Пословно име Јавног предузећа гласи:
Члан 13.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ГАС“ АРАНЂЕЛОВАЦ.
Скраћено пословно име је: ЈП „Гас“ Аранђеловац.
Члан 7.
Седиште Јавног предузећа је Кнеза Михаила 108
34300 Аранђеловац.
Члан 8.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које
користи у пословању у преписци и у другим
случајевима када се појављује као субјект у правном
промету.
Печат Јавног предузећа је округлог облика на
којем је исписана фирма и седиште без означавања
назива улице и кућног броја, а у средини печата налази
се назив Аранђеловац.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног
облика на којем је исписана фирма и седиште без
означавања назива улице и кућног броја. Назив Јавног
предузећа на печату и штамбиљу исписана је на
српском језику ћириличним писмом.
Јавно предузеће има свој заштитни знак у
облику **********.

Директор, као заступник Јавног предузећа, може
дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање
одређених врста уговора, као и за преузимање других
правних радњи.
Директор Јавног предузећа може генералним и
специјалним пуномоћјем пренети појединачна овлашћења
за заступање на друге запослене.
У случају одсутности директора или његове
спречености Јавно предузеће заступа и представља
запослени кога директор, уз сагласност Надзорног одбора,
унапред за то овласти и које се уписује у регистар као
остали заступник.
Акта Јавног предузећа потписује директор, а у
случају његове одсутности или спречености, лице из става
3.овог члана.
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 14.
Основе пословне политике утврђује Надзорни
одбор јавног предузећа, а она се заснива на годишњем,
средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја.
На планове рада и развоја из претходног става
сагласност даје оснивач.

Члан 9.
Члан 15.
Одлуку о промени пословног имена, седишта,
заштитног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о
доношењу планских аката уз сагласност оснивача.
Јавно предузеће доноси нарочито следеће
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планове:
дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и
годишње програме пословања.
Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на
предлог директора.
На захтев надлежног органа Скупштине општине
Јавно предузеће, учествује у припремању нацрта планова и
програма из надлежности Скупштине општине, а који су
везани за делатност Јавног предузећа.
Члан 16.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже
губитак, Надзорни одбор у складу с важећим прописима
доноси одлуку о покрићу губитка.
Члан 17.
Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је
да:
- осигура трајно, несметано и редовно обављање
делатности,
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у циљу
максималног задовољавања потреба потрошача, тј.
корисника услуга,
- сарађује с другим заинтересоваиним субјектима,
ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег
извршавања обавеза према потрошачима, односно
корисницима услуга.
Члан 18.
Јавно предузеће поднеће планове и програме на
давање сагласности Скупштини општине за које је то
Законом прописано или на захтев Скупштине општине у
складу са Законом.
Ако у току примене плана и програма на које је
Скупштина општине дала сагласност, наступе околности
које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног
предузећа ће поднети извештај о узроцима који
онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно у
предвиђеној вредности и предложиће промене које
одговарају новонасталим околностима о чему ће
известити Скупштину општине.
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Организација рада и пословања Јавног предузећа
заснива се на рационалној подели рада, како у погледу
организационих јединица, тако и послова и радних
задатака које обављају поједини радници.
Члан 20.
Предузеће је организовано као јединствена
целина, а своју делатност обавља тако да се обезбеђују
услови прописани Законом о комуналним делатностима,
другим законима и подзаконским актима и то преко
организационих јединица.

Члан 21.
Унутрашња организација и систематизација
послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се
утврђују општим актом.
Члан 22.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
35.22–дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
Поред претежне делатности Јавно предузеће
обавља и следеће делатности:
12. 41.10 - разрада грађевинских пројеката,
13. 42.21 - изградња цевовода,
14. 43.11- рушење објеката,
15. 43.12 - припрема градилишта,
16. 43.12 - припрема градилишта,
17. 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
18. 43.29 - остали инсталациони радови у грађевинарству,
19. 46.69 - трговина на велико осталим машинама
и опремом,
20. 46.71 - трговина на велико чврстим, течним и
гасовитим горивима и сличним производима,
21. 46.90 - неспецијализована трговина на велико,
22. 47.19 - остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
23. 71.11 - архитектонска делатност и тех. Саветовања,
24. 71.12 - инжењерска делатност и техничко саветовање.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
Члан 23.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен је
Оснивачким актом.
Члан 24.
Имовину Јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини општине
Аранђеловац.
Јавно предузеће може користити средства у јавној
и другим облицима својине, у складу са законом и одлуком
оснивача.
Члан 25.
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе
уписује се у регистар.
Члан 26.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина општине, као
оснивач, у складу са законом.
Располагање (отуђење и прибављање) стварима у
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јавној својини које нису пренете у капитал јавног
предузећа, врши се под условима, на начин и по поступку
прописаном законом којим се уређује јавна својина.
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10. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 33.

Члан 27.

Одлуку о начину покрића губитка доноси
надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Надзорни одбор има председника и два члана које
именује Скупштина општине, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Надзорни одбор има председника и два члана које
именује Скупштина општине, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда
запослених на предлог репрезентативног синдиката
запослених у Јавном предузећу или ако ниједан синдикат
не испуњава услове репрезентативности од стране већине
свих запослених на збору. Збор заказује Директор и одлуку
о сазивању збора објављује пет дана пре одржавања. У
случају да нико од кандидата не добије већину од свих
запослених, у поновљеном поступку сматра се изабран
кандидат који има већину гласова запослених.

Члан 29.

Члан 34.

Јавно предузеће остварује приходе из буџета
Оснивача и Републике Србије, а може да стиче добит и
вршењем услуга на тржишту.
Добит се утврђује периодичним обрачуном и
годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о
буџетском рачуноводству и буџетским политикама и
Правилником о утврђивању и расподели добити коју
доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са
законом, првенствено се расподељује за покриће губитака
из ранијих година, финансирање развоја Јавног предузећа,
или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача
и Одлуком о оснивању Јавног предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни
одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
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.

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 35.

Члан 31.

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

Јавно предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије,
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из осталих извора, у складу са законом.
Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 28.

Члан 30.

Управљање у Јавном предузећу је организовано
као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
Члан 32.
Чланови надзорног одбора и директор јавног
предузећа дужни су да у том својству извршавају своје
послове савесно, са пажњом доброг привредника, и у
разумном уверењу да делују у најбољем интересу јавног
предузећа.

