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На основу члана 55. Устава Републике 

Србије, члана 13. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) и 

члана 100. Статута Општине Неготин ("Сл. лист 

општине Неготин” бр. 9/15-пречишћен текст), а у вези 

члана 2. Решења о избору Иницијативног одбора за 

оснивање Савета скупштина градова и општина 

Југоисточне Србије од 24.01.2014. године,  

Скупштина Општине Неготин, на седници одржаној 

дана 05.05.2015. године донела је  

О Д Л У К У 

О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 

ОСНИВАЊЕ САВЕТА СКУПШТИНА ГРАДОВА 

И ОПШТИНА  ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

Прихвата се иницијатива за оснивање Савета 

скупштина градова и општина Југоисточне Србије.  

 

                      Члан 2. 

Одлуку објавити у “Службеном листу 

Општине Неготин”. 

 

Број: 016-69/2015-I/08 

Дана: 05.05. 2015. године     

Н е г о т и н          

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

На основу члана 246. и 247. Закона о раду 

(“Службени гласник Републике Србије” бр. 

24/05,61/05,54/09,32/13 и 75/14) и члана 42. став 1. 

тачка 52. Статута општине Неготин (“Службени лист 

општине Неготин” бр.9/15- пречишћен текст) 

Скупштина општине Неготин дана 05.05.2015. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАКЉУЧИВАЊУ 

КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЈАВНА 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

Председник Скупштине општине Неготин 

учествоваће у закључивању колективних уговора за 

јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине 

Неготин. 

 

Члан 2. 

Председник Скупштине општине Неготин 

обезбедиће да колективни уговори закључени по 

овлашћењу из члана 1. ове одлуке буду у складу за 

законом, општим и посебним колективним уговорима. 

 

 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине 

Неготин”. 

 

Број:012-1/2015-I/08 

 Дана: 05.05. 2015. године     

 Н е г о т и н          

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

На основу члана 20. и 32. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 

129/07, 83/2014- др. закон), члана 4., 5. и 65. став 

1. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', бр. 119/12, 116/13- аутентично 

тумачење и 44/2014- др.закон) и члана 42. став 1. 

тачка 9. Статута општине Неготин (''Службени 

лист општине Неготин'', бр. 22/08 и 6/2015), 

Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној  дана  05.05.2015. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БОГОВИНА'' БОР 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се промена  

оснивачког акта – Одлуке о заједничком 

оснивању Јавног предузећа за изградњу и 

експлоатацију регионалног водосистема 

''Боговина'' Бор (''Службени лист општина 

Бољевац, Бор...'', бр. 15/1990,15/1998) којим је 

организовано као јавно предузеће за изградњу и 

експлоатацију регионалног водосистема 

„Боговина“ Бор, уписано у регистар Агенције за 

привредне регистре Решењем БД. 26783/2005 од 

27.06.2005. године, ради усклађивања са 

одредбама Закона о јавним предузећима. 

 

 

Члан 2. 

 Оснива се Јавно предузеће ''Боговина'' 

Бор (у даљем тексту: Предузеће) ради 

обезбеђивања услова за изградњу и експлоатацију 

регионалног водосистема  чији су оснивачи 

општина Бор, општина Бољевац, општина 

Књажевац и општина Неготин. 

 
Члан 3. 

  Предузеће се оснива ради изградње и 

експлоатације регионалног водосистема и  ради 

обезбеђивања недостајућих количина воде за пиће 

општина Бор и Бољевац из прве фазе изградње 

водосистема.  
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Члан 4. 

 Овом одлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача 

и  Предузећа  у обављању делатности од општег 

интереса, а нарочито: 

 1)  назив и седиште оснивача; 

 2)  пословно име и седиште  предузећа;  

 3)  претежна делатност  предузећа;  

 4) права, обавезе и одговорности оснивача 

према предузећу и  предузећа  према оснивачу; 

 5) услови и начин утврђивања и 

распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика; 

 6)  услови и начин задуживања  предузећа;  

 7)  заступање  предузећа;  

 8)  износ основног капитала, као и опис, врста 

и вредност неновчаног улога; 

 9)  органи  предузећа;  

 10) имовина која се не може отуђити; 

 11)  располагање (отуђење и прибављање) 

стварима у јавној својини која су пренета у својину  

предузећа  у складу са законом; 

 12)  заштита животне средине; 

 13) друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива  предузеће . 

Члан 5. 

 Оснивачи   Предузећа  су : општина Бор, 

општина Бољевац, општина Књажевац и општина 

Неготин (у даљем тексту: oснивачи). 

 Права оснивача  остварују Скупштине 

општина oснивача. 

 

Члан 6. 

  Предузеће има статус правног лица, са 

правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

законом,  у правном промету са трећим лицима има 

сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

Члан 7. 

  Предузеће  за своје обавезе одговара 

целокупном својом имовином. 

 Оснивачи не одговарају за обавезе Предузећа, 

осим у случајевима прописаним законом. 

 

Члан 8. 

  Предузеће  заступа и представља директор. 

 

Члан 9. 

  Предузеће послује под следећим пословним 

именом: Јавно предузеће за изградњу и експлоатацију 

регионалног водосистема  ''Боговина'' Бор. 

 Скраћено пословно име је ЈП ''Боговина'' Бор.  

 О промени пословног имена одлучује 

Надзорни одбор Предузећа уз сагласност oснивача. 

 

Члан 10. 

 Седиште  Предузећа  је у Бору, Чочетова 

бр.16. 

 О промени седишта  Предузећа одлучује 

Надзорни одбор, уз сагласност oснивача. 

 

Члан 11. 

 Предузеће има  печат и штамбиљ чији се  изглед 

и садржина утврђују Статутом. 

Члан 12. 

  Предузеће се за обављање своје 

делатности  утврђене овом одлуком уписује у 

регистар, у складу са законом којим се уређује 

правни положај привредних друштава и поступак 

регистрације. 

Члан 13. 

  Предузеће послује као јединствена радна 

целина. 

 Актом директора  Предузећа уређује се 

унутрашња организација и систематизација 

послова. 

 

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 14. 

 Претежна делатност  Предузећа  је: 

7022  консултантске активности у вези са 

пословањем и осталим активностима 

Осим претежне делатности  Предузеће ће 

обављати и друге делатности и то: 

4291 изградња хидротехничких објеката,  

4313 испитивање терена бушењем и сондирањем, 

4672 трговина на велико металима и металним 

рудама, 

4675 трговина на велико хемијским производима, 

3511 производња електричне енергије, 

3900 санација, рекултивација и друге услуге у 

области управљања отпадом 

    Предузеће може без уписа у регистар да 

врши и друге делатности које служе обављању 

претежне делатности, уколико за те делатности 

испуњава услове предвиђене законом. 

 О промени делатности  Предузећа  као и 

о обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности, одлучује 

Надзорни одбор, уз сагласност oснивача, у складу 

са законом. 

  

III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 15. 

 Укупан основни капитал Предузећа чини 

улог у новцу у укупном износу од 646.261.920,00 

динара. 

 Удео општине Бор у основном капиталу  

Предузећа је  92,34%. 

 Удео општине Неготин у основном 

капиталу Предузећа је  4,96%. 

 Удео општине Бољевац у основном 

капиталу Предузећа је  1,89%. 

 Удео општине Књажевац у основном 

капиталу Предузећа је 0,81%. 
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Члан 16. 

 Имовину  Предузећа  чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним 

средствима и хартијама од вредности и друга 

имовинска права која су пренета у својину Предузећа  

укључујући и право коришћења на стварима у јавној 

својини општине. 

  Предузеће може користити средства у јавној 

и другим облицима својине, у складу са законом, 

одлуком oснивача и посебним уговором којим се 

регулишу међусобни односи, права и обавезе  

Предузећа  са једне и  oснивача, са друге стране.  

Члан 17. 

 Предузеће не може да отуђи објекте и друге 

непокретности, постројења и уређаје који су у 

функцији обављања делатности од општег интереса, 

осим ради њихове замене због дотрајалости, 

модернизације или техничко – технолошких 

унапређења. 

Члан 18. 

 Прибављање и отуђење имовине веће 

вредности која је у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса врши се уз сагласност 

oснивача. 

 Под прибављањем и отуђењем имовине веће 

вредности сматра се пренос или више повезаних 

преноса, чији је предмет прибављање или отуђење 

имовине чија тржишна вредност у моменту доношења 

одлуке представља најмање 30% од књиговодствене 

вредности имовине предузећа у последњем годишњем 

билансу стања. 

Члан 19. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у 

капитал  Предузећа, у складу са законом и актима 

oснивача. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог 

члана оснивач стиче уделе у  Предузећу, као и права 

по основу тих удела. 

 Капитал у  Предузећу подељен на уделе, 

уписује се у регистар. 

  

Члан 20. 

 О повећању или смањењу основног капитала  

Предузећа одлучују oснивачи у складу са законом. 

Члан 21. 

 Предузеће у обављању својих делатности, 

стиче и прибавља средства из следећих извора:             

1) продајом производа и услуга, 

из кредита, 

из донација и поклона, 

из буџета оснивача и буџета Републике Србије  и 

из осталих извора, у складу са законом. 

 

Члан 22. 

 Средства за рад Предузећа  обезбеђују 

оснивачи без обавезе враћања, на следећи начин: 

1. Оснивач општина Бор обезбеђује основна средства, 

опрему и инвентар, као и пословни простор површине 

100 м², 

2. Новчана средства за бруто плате обезбеђују  

општине Бор и Бољевац сразмерно количини воде 

коју преузимају  из прелазног решења 

водоснабдевања и то општина Бор 90%, а 

општина Бољевац 10%, 

3. Недостајућа средства за: 

- електричну енергију 

- материјалне трошкове за рад Предузећа 

(канцеларијски материјал, контрола исправности 

воде за пиће, санитарни преглед радника, гориво, 

регистрацију и одржавање возила, путне 

трошкове за долазак и одлазак радника са посла, 

законске обавезе (осигурање имовине и радника, 

фирмарина, таксе, провизије и сл.),  

- награде и солидарну помоћ. 

 За ове потребе средства се обезбеђују на 

начин и у процентима из тачке 2. овог члана. 

 Учешће у финансирању из тачке 2. и 3. 

овог члана остаје до завршетка главног објекта 

бране са акумулацијом и постројења за 

пречишћавање воде када ће општине оснивачи 

уговором регулисати даљи начин финансирања 

Предузећа. 

Члан 23. 

 Елементи за образовање цена производа 

и услуга Предузеће уређује посебном одлуком, 

коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност 

oснивача, у складу са законом. 

 Висина накнаде за испоруку воде 

формира се у складу са начелима прописаним 

Законом којим је уређена комунална делатност. 

Члан 24. 

  Предузеће је обавезно да захтев за 

измену цена производа  укључи у свој годишњи 

програм пословања, у складу са чланом 25. ове 

одлуке. 

 Када се значајније промене вредности 

елемената, који су укључени у методологију за 

обрачунавање цена, Предузеће може да током 

пословне године  поднесе oснивачима детаљно 

образложен захтев за одобрење измене цена 

услуга, заједно са изменама годишњег Програма 

пословања. 

 Измене годишњег програма пословања са 

предлогом за измену цена се достављају 

oснивачима.  

Члан 25. 

Унапређење рада и развоја  Предузећа, заснива се 

на дугорочном и средњерочном плану рада и 

развоја, који доноси Надзорни одбор.За сваку 

календарску годину  Предузеће доноси годишњи 

програм пословања (у даљем тексту: програм) и 

доставља га oснивачима ради давања сагласности, 

најкасније до 1. децембра текуће године за 

наредну годину. Програм се сматра донетим када 

на њега сагласност дају сви oснивачи.Садржина 

програма, као и питања која се односе на 

последице недоношења програма, прописани су 

законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. Предузеће је дужно да у складу са 
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законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа, омогући надлежним органима праћење 

реализације програма и контролу редовности 

плаћања.   

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И 

ОСНИВАЧА 

 

Члан 26. 

 По основу учешћа у основном капиталу 

Предузећа,  oснивачи имају следећа права: 

 - право управљања  Предузећем  на начин 

утврђен Статутом  Предузећа; 

 -  право на учешће у расподели добити  

Предузећа; 

 -  право  на информисање о пословању  

Предузећа; 

 - право на учествовање у расподели 

ликвидационе или стечајне масе, након престанка  

Предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу 

обавеза и  

 -  друга права у складу са законом. 

Члан 27. 

 Ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је  Предузеће  основано,  oснивачи 

дају сагласност на: 

 -   статут  Предузећа; 

 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и 

других средстава обезбеђења за послове који нису из 

оквира делатности од општег интереса; 

            - тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и 

др.) осим ако другим актом није предвиђено да ту 

сагласност даје други државни орган, 

 -  располагање (прибављање и отуђење) 

средствима у јавној својини која су пренета у својину  

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 

овом одлуком. 

Члан 28. 

  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, такође је 

дужно да предузима мере и активности за редовно 

одржавање и несметано функционисање постројења и 

других објеката неопходних за обављање своје 

делатности, у складу са законима и другим прописима 

којима се уређују услови обављања делатности од 

општег интереса због које је основано. 

 

 

V ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 

 

Члан 29. 

  Предузеће  послује по тржишним 

условима, у складу са законом у обављању своје 

претежне делатности. 

Члан 30. 

 Добит 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 општина 

оснивача. 

 Пословни резултат  Предузећа утврђује 

се у временским периодима, на начин и по 

поступку утврђеним законом. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси 

Надзорни одбор, уз сагласност општина оснивача.                                      

           Одлуку о начину покрића губитка 

Предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност 

општина оснивача. 

 

VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 31. 

 Управљање у  Предузећу  је 

организовано као једнодомно. 

 Органи предузећа су: 

 1) Надзорни одбор, 

 2) Директор. 

1) Надзорни одбор 

 

Члан 32. 

 Надзорни одбор има три члана и то  

председника и два члана које именују oснивачи, 

на период од четири године, под условима, на 

начин и по поступку  утврђеним законом.                          

          Чланове Надзорног одбора именују 

оснивачи из члана 3. ове Одлуке. Председника 

Надзорног одбора именује општина оснивач која 

има највећи проценат учешћа  у капиталу 

Предузећа. 

 Један члан Надзорног одбора именује се  

из реда запослених, на начин и по поступку који 

је утврђен Статутом  Предузећа.  

Члан 33. 

 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  Предузеће; 

 -  најмање три године искуства на 

руководећем положају; 

 - да поседује стручност из области 

финансија, права или корпоративног управљања; 
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 -  да није осуђивано на условну или 

безусловну казну за кривична дела против привреде, 

правног саобраћаја или службене дужности, као и да 

му није изречена мера безбедности забране обављања 

претежне делатности  Предузећа. 

Члан 34. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су 

именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора 

разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

 - Надзорни одбор не достави  оснивачима на 

сагласност годишњи програм пословања, 

 - Оснивачи не прихвате финансијски 

извештај  Предузећа, 

 - пропусте да предузму неопходне мере пред 

надлежним органима у случају постојања сумње да 

одговорно лице Предузећа делује на штету 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 именовање новог председника или члана 

Надзорног одбора. 

Члан 35. 

 Надзорни одбор: 

 1) утврђује пословну стратегију и пословне 

циљеве  предузећа и стара се о њиховој реализацији; 

 2) усваја извештај о степену реализације 

програма пословања; 

 3) доноси годишњи програм пословања, уз 

сагласност оснивача; 

 4) надзире рад директора: 

 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  

Предузећа; 

 6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

 7) утврђује финансијске извештаје  Предузећа 

и доставља их оснивачу ради давања сагласности; 

 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 

 9) одлучује о статусним променама и 

оснивању других правних субјеката, уз сагласност 

оснивача; 

 10) доноси одлуку о расподели добити, 

односно начину покрића губитка уз сагласност 

оснивача; 

 11) даје сагласност директору за предузимање 

послова или радњи у складу са  законом, статутом и 

одлуком оснивача; 

 12) закључује уговоре о раду на одређено 

време са директором Предузећа. 

 13) врши друге послове у складу са овим 

законом, статутом и прописима којима се 

утврђује правни положај привредних друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети право 

одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у  Предузећу. 

Члан 36. 

 Председник и чланови Надзорног одбора 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана 

утврђују оснивачи на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања  Предузећа . 

 

2) Директор  

Члан 37. 

 Директора Предузећа именује оснивач 

који има највећи проценат учешћа у капиталу 

Предузећа, на период од четири године, а на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

            Јавни конкурс за именовање директора 

Предузећа спроводи се на начин прописан 

законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа. Одлуку о спровођењу конкурса за 

именовање директора доноси  општина оснивач 

која има највећи проценат учешћа у капиталу 

предузећа.  

 

 На услове за именовање директора 

предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о 

раду (''Службени гласник РС'' број 24/05, 61/05, 

54/09 и 32/13).  

 Статутом ће се одредити и други услови 

које лице мора испунити да би могло бити 

именовано за директора Предузећа. 

                  Члан 38. 

 Директор Предузећа заснива радни однос 

на одређено време.  

Директор Предузећа је јавни функционер у 

смислу закона којим се регулише област вршење 

јавних функција.  

Члан 39. 

 Директор  Предузећа: 

 1) представља и заступа Предузеће; 

 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање Предузећа; 

 4) одговара за законитост рада 

Предузећа; 

 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 40. 

 Директор има право на зараду, а може 

имати право на стимулацију у случају кад 

Предузеће послује са позитивним пословним 

резултатима. 
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 Одлуку о исплати стимулације доносе 

оснивачи. 

 

Члан 41. 

Директор  Предузећа именује се по спроведеном 

јавном конкурсу, а у складу са Законом о јавним 

предузећима.  

Члан 42. 

Јавни конкурс за именовање директора спроводи 

Комисија за именовања (у даљем тексту: Комисија), у 

складу са Законом о јавним предузећима. 

Комисију из става 1. овог члана образује општина 

оснивач која има највећи проценат учешћа у капиталу 

предузећа и то тако да председника Комисије 

предлаже општина која има највећи проценат учешћа 

у капиталу предузећа, а по једног члана остале 

општине оснивачи. 

Комисија има председника и четири члана. 

Председника Комисије предлаже Општинско веће 

општине Бор, 3 члана комисије надлежни органи тих 

општина оснивача, док се четврти члан Комисије 

именује на предлог Сталне конференције градова и 

општина.  

Председник и чланови Комисије  именују се на 

период од три године.  

Општинска управа општине Бор - Одељење за 

привреду и друштвене делатности на основу листе за 

именовање и записника о изборном поступку, 

припрема предлог акта о именовању и доставља га 

Скупштини општине Бор.  

Члан 43. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је 

именован, оставком и разрешењем.  

Члан 44. 

Оставка се у писаној форми подноси оснивачу- 

општини која има највеће процентуално учешће у 

капиталу Предузећа. 

                                       Члан 45. 

Оснивач-општина која има највеће процентуално 

учешће у капиталу Предузећа разрешава директора 

пре истека рока на који је именован:  

1) уколико у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора Предузећа;  

2) уколико се утврди да је, због нестручног, 

несавесног обављања дужности и поступања 

супротног пажњи доброг привредника и озбиљних 

пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у Предузећу, дошло до знатног 

одступања од остваривања основног циља пословања 

Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;  

3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно 

осуђен на условну или безусловну казну затвора;  

4) у другим случајевима прописаним законом.  

Члан 46. 

Оснивач-општина која има највеће процентуално 

учешће у капиталу Предузећа може разрешити 

директора пре истека рока на који је именован:  

1) уколико не спроведе годишњи програм пословања;  

2) уколико усвојени програм не спроводи у складу са 

смерницама економске политике у области зарада;  

3) уколико не поштује рокове за измирење 

обавеза Предузећа према привредним субјектима 

утврђених законом којим се регулишу рокови 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама;  

4) уколико не извршава одлуке надзорног одбора;  

5) уколико се утврди да делује на штету 

Предузећа кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други начин;  

6) уколико се утврди да је, због нестручног, 

несавесног обављања дужности и поступања 

супротног пажњи доброг привредника и 

озбиљних пропуста у доношењу и извршавању 

одлука и организовању послова у Предузећу, 

дошло до одступања од остваривања основног 

циља пословања Предузећа, односно од плана 

пословања Предузећа;  

7) уколико не примени рачуноводствене 

стандарде у припреми финансијских извештаја;  

8) у другим случајевима прописаним законом. 

Предлог за разрешење директора Предузећа може 

поднети Надзорни одбор Предузећа. Предлог 

мора бити образложен, са прецизно наведеним 

разлозима због којих се предлаже разрешење.  

Члан 47. 

Директор  Предузећа ће бити суспендован 

уколико против директора ступи на снагу 

оптужница за кривична дела против привреде, 

правног саобраћаја или службене дужности.  

Оснивач- општина која има највеће процентуално 

учешће у капиталу Предузећа доноси решење о 

суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак 

правоснажно не оконча. 

Члан 48. 

 Оснивач-општина која има највеће 

процентуално учешће у капиталу Предузећа може 

именовати  вршиоца дужности директора у 

следећим случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је именован, због 

подношења оставке  или у случају разрешења пре 

истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о 

суспензији директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне 

способности директора. 

 Вршилац дужности може бити именован 

на период који није дужи од шест месеци. 

  

У нарочито оправданим случајевима 

оснивач из става 1. овог члана може донети 

одлуку о именовању вршиоца дужности 

директора на још један период од шест месеци. 
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VII   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ 

СИЛЕ  

Члан 49. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, 

оснивачи могу предузети мере прописане законом, 

ради обезбеђења услова за несметано функционисање 

и обављање делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

- промену унутрашње организације  Предузећа; 

- разрешава директора и именује привременог 

директора  Предузећа; 

- ограничење права појединих делова  Предузећа да 

иступају у правном промету са трећим лицима; 

- ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима у јавној својини. 

Члан 50. 

 Штрајк је прекид рада који запослени 

организују ради заштите својих професионалних и 

економских интереса по основу рада. 

 У Предузећу  право на штрајк запослени 

остварују у складу са законом, колективним уговором 

и посебним актом оснивача. 

 У случају штрајка радника   мора се 

обезбедити минимум процеса рада у обављању 

делатности од општег интереса. 

 Минимум процеса рада утврђују оснивачи, 

посебном одлуком у складу са законом. 

Уколико се услови не обезбеде надлежни извршни 

орган јединице локалне самоуправе, предузима 

неопходне мере, ако оцени да могу наступити штетне 

последице за живот и здравље људи или њихову 

безбедност и безбедност имовине или друге штетне 

неотклоњиве последице, и то: 

-  увођење радне обавезе, 

- радно ангажовање запослених из других техничко-

технолошких система или запошљавање и радно 

ангажовање нових лица, 

- покретање поступка за утврђивање одговорности 

директора и председника и чланова надзорног одбора  

Предузећа. 

Члан 51. 

 Статутом, општим актима и другим актима 

Предузећа ближе се уређују унутрашња организација  

Предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја 

за рад и пословање  Предузећа, у складу са законом и 

овом одлуком. 

Члан 52. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из 

радног односа уређују се колективним уговором  

Предузећа  у складу са законом. 

 Колективни уговор  Предузећа  мора бити 

сагласан са законом, општим и посебним 

колективним уговором. 

 

Члан 53. 

 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  Предузећа  или уговором о раду. 

Члан 54. 

  Предузеће  је дужно да у обављању своје 

делатности обезбеђује потребне услове за 

заштиту и унапређење животне средине и да 

спречава узроке и отклања штетне последице које 

угрожавају природне и радом створене вредности 

човекове средине. 

 Статутом Предузећа детаљније се 

утврђују активности предузећа ради заштите 

животне средине, сагласно закону и прописима 

оснивача који регулишу област заштите животне 

средине. 

Члан 55. 

 Рад  Предузећа је јаван. 

 За јавност рада  Предузећа  одговоран је 

директор. 

Јавност у раду Предузећа, обезбеђује се редовним 

извештавањем јавности о програму рада 

Предузећа и реализацији програма, као и о 

другим чињеницама које могу бити од интереса за 

јавност, а нарочито: о ревидираним финансијским 

годишњим извештајима, као и о мишљењу 

овлашћеног ревизора на тај извештај, извештај о 

посебним или ванредним ревизијама, о саставу 

надзорног одбора, о имену директора, о 

организационој структури  Предузећа, као и о 

начину комуникације са јавношћу. 

 Предузеће је дужно да усвојени програм 

пословања и тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег програма пословања, ревидиране 

финансијске годишње извештаје, као и мишљење 

овлашћеног ревизора на те извештаје, састав и 

контакте надзорног одбора и директора, као и 

друга питања значајна за јавност, објављује на 

својој интернет страници.   

Члан 56. 

 Доступност информација од јавног 

значаја  Предузеће врши у складу са одредбама 

закона који регулише област слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 

Члан 57. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и 

подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Предузећа чије би 

саопштавање неовлашћеном лицу било противно 

пословању  Предузећа и штетило би његовом 

пословном угледу и интересима. 

 

VIII    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Члан 58. 

 Општи акти  Предузећа су Статут и други 

општи акти утврђени законом. 

 Статут је основни општи акт  Предузећа . 

 Други општи акти Предузећа морају бити 

у сагласности са Статутом  Предузећа. 

 Појединични акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у Предузећу, морају бити у 

складу са општим актима  Предузећа. 
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IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. 

  Предузеће је дужно да Статут усагласи са 

овом одлуком  у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

 Остала општа акта надлежни органи 

Предузећа  су дужни да ускладе у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу Статута  Предузећа. 

                       Члан 60. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о заједничком оснивању Јавног предузећа за 

изградњу и експлоатацију регионалног водосистема 

''Боговина'' Бор (''Службени лист општина Бољевац, 

Бор...'', бр. 15/1990,15/1998).  

Члан 61. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  ''Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број:110-11/2015-I/08   

  Дана: 05.05. 2015. године     

Н е г о т и н      

     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 

116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и 

члана 42. став 1. тачка 52. Статута општине Неготин 

(„Сл. лист општине Неготин“, број 9/2015-пречишћен 

текст), Скупштина општине Неготин на својој 

седници, одржаној 05.05.2015. године, д о н о с и 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Члан 1. 

 За именовање директора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, са 

седиштем у Неготину ул. Краљевића Марка бр. 18, 

чији оснивач општина Неготин, спровешће се  јавни 

конкурс.  

Члан 2. 

 Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део 

ове Одлуке објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије, у року од 8 дана од дана доношења 

ове Одлуке. 

 Оглас о јавном конкурсу објављује се и на 

интернет страници општине Неготин, уз обавезу 

навођењa података о времену објављивања огласа о 

јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

Члан 3. 

 Јавни конкурс за именовање директора 

Јавног предузећа за грађевинско земљиште 

општине Неготин спроводи Комисија за 

именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, број 19/2013, 41/2014 и 6/2015). 

Члан 4. 

 Комисија за именовање директора чији је 

оснивач општина Неготин ће спровести поступак 

избора сагласно Правилнику о утврђивању 

мерила за именовање директора јавних предузећа. 

(„Службени лист општине Неготин“ бр. 10/2015). 

Члан 5. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 111-9 /2015-I/08 

05.05. 2015. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

 Скупштина општине Неготин, на основу 

члана 29. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – 

аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон) и 

Одлуке  о спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, 

објављује 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

 Предузеће послује под пословним 

именом: Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште општине Неготин. 

 Скраћени назив пословног имена: ЈП за 

грађевинско земљиште Неготин. 

 Седиште: Неготин, Ул. Краљевића Марка 

бр. 18. 

 Матични број: 07369867 

 ПИБ 100775408 
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2. ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ: 

 Директор Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште општине  Неготин. 

Директора предузећа именује Скупштина општине 

Неготин на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа 

заснива радни однос на одређено време. 

 

 3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: 

 Право пријављивања имају сви 

заинтересовани кандидати који, осим општих услова 

прописаних одредбама Закона о раду („Сл.гласник 

РС“, бр. 24/05, 61/05, 24/09, 32/2013 и 75/2014) 

испуњавају следеће  услове: 

- да је пунолетно и пословно способно; 

- да има најмање високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

односно основне студије у трајању од 

најмање 4 године на факултету 

друштвених или техничких наука 

- да има најмање 3 године радног искуства 

на руководећим пословима; 

- да није осуђиван на условну или 

безусловну казну за кривична дела 

против привреде, правног саобраћаја или 

службене дужности као и да  му није 

изречена мера безбедности забране 

обављања делатности јавног предузећа, 

- да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције политичке странке. 

 

4. МЕСТО РАДА: 

19300 Неготин, ул. Краљевића Марка бр. 18. 

5. ПРИЈАВА И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 

ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА  

    КОНКУРС: 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати за 

директора предузећа, дужни су да приложе:  

 -личну и радну биографију 

 -извод из матичне књиге рођених; 

 -уверење о држављанству Републике Србије; 

 -доказ да има општу здравствену способност; 

 -доказ о стручној спреми (оригинал или 

оверена фотокопија дипломе); 

 

 

 -доказ о потребном радном искуству 

(потврде, уверења,  или други акти 

 послодавца, односно надлежног органа из 

којих се може утврдити потребна  дужина 

радног искуства на руководећим пословима. 

 -доказ да није члан органа политичке 

странке, односно да му је одређено 

 мировање у вршењу функције у органу 

политичке ( изјава оверена од стране  органа 

овлашћеног за оверу потписа да лице није 

члан органа ниједне  политичке странке, 

односно акт надлежног органа политичке 

странке да је  лицу одређено мировање 

функције у органу политичке странке); 

 -доказ да није осуђиван за кривично дело 

против привреде, правног  саобраћаја и 

службене дужности (оригинал уверења или 

потврде издате од  стране надлежне 

полицијске управе); 

 -доказ да му није изречена мера 

безбедности забране обављања делатности 

 која је претежна делатност предузећа 

(оригинал уверења или потврде  – 

 привредног суда и суда за прекршаја); 

 - предлог Програма рада јавног предузећа 

за грађевинско земљиште 

      општине Неготин (предлог Програма рада 

обавезно садржи пројекцију  годишњег 

програма пословања са елементима 

садржаним у Закону о јавним 

 предузећима, израђен на основу 

параметара из годишњег финансијског 

 извештаја (завршни рачун) за 

2014.годину).       

6. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, 

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ: 

 У изборном поступку ће се оцењивати 

стручна оспособљеност и знање кандидата, и то: 

 - писаном провером (тестирањем); 

 - оценом достављеног предлога програма 

рада Јавног предузећа за грађевинско 

 земљиште општине Неготин: 

 Комисија за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Неготин ће 

вршити проверу и оцену: 

 - познавања система локалне самоуправе; 

 - познавања система функционисања 

јавних предузећа у складу са Законом о јавним 

предузећима, обављања делатности од општег 

интереса у складу са Законом, као и одлукама 

донетим од стране Скупштине општине Неготин; 

 - познавања делатности рада и 

функционисања Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште општине Неготин; 
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 - достављеног предлога програма рада Јавног 

предузећа за грађевинско земљиште општине 

Неготин. 

 Годишњи финансијски извештај (Завршни 

рачун) за 2014. годину, неопходан за израду Предлог 

програма рада Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште општине Неготин, Комисија ће објавити на 

званичној интернет презентацији општине Неготин 

истовремено са објављивањем овог огласа. 

О датуму, времену и месту обављања провере из става 

1. алинеје 1. овог члана , Комисија ће писаним путем 

благовремено обавестити све кандидате чије су 

пријаве разумљиве, благовремене и потпуне. 

7. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

 Пријава са доказима о испуњености услова 

подноси се у року од 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, Комисији за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Неготин. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази, Комисија  

одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

  

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

Скупштина општине Неготин, 

Комисији за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Неготин-са 

назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање 

директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште Неготин – НЕ ОТВАРАЈ 

ТргСтевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин 

 9. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА 

ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ: 

 Лице задужено за давање обавештења о 

јавном конкурсу је Миле Траиловић,  тел.бр. 019/544-

000, локал 130, сваког радног дана од 11 до 15 часова. 

 Овај оглас објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и у најмање једним 

дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије, у року од 8 дана од 

дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса 

за именовање директора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште општине Неготин, као и на 

интернет страници општине Неготин. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07 

и 83/14), а у вези члана 28. став 1. Закона о јавним 

предузећима (“Сл.гласник РС” бр. 119/2012) и 

члана 42. став 1. тачка 52. Статута општине 

Неготин (“Сл. лист општине Неготин” бр. 9/2015-

пречишћен текст), Скупштина општине неготин 

на седници одржаној дана 05.05.2015. године, 

 д о н о с и 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ “БАДЊЕВО” НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о спровођењу 

јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за комуналне делатности “Бадњево” 

Неготин бр. 111-7/2013-I/08 од 11.9.2013. године 

и Оглас о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног предузећа за комуналне 

делатности “Бадњево” Неготин који је саставни 

део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Одлуку објавити “Службеном листу општине 

Неготин” 

 

Број:111-10/2015-I/08 

Дана,05.05.2015.године 

Н е г о т и н 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић 

 

 

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 

116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-

др.закон) и члана 42. став 1. тачка 52. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, 

број 9/15-пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на својој седници, одржаној 05.05.2015. 

године,  донела је  

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 
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Члан 1. 

За именовање директора Јавног предузећа за 

комуналне делатности “Бадњево” Неготин, са 

седиштем у Неготину, Добропољска број 1, чији је 

оснивач општина Неготин, спровешће се јавни 

конкурс. 

 

Члан 2. 

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове 

Одлуке, објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије, у року од 8 дана од дана доношења 

ове Одлуке, као и на интернет страници општине 

Неготин, уз обавезу навођењa података о времену 

објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс за именовање директора Јавног 

предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ 

Неготин спроводи Комисија за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач општина Неготин. 

 

Члан 4. 

Комисија за именовање директора чији је оснивач 

општина Неготин ће спровести поступак избора 

сагласно Правилнику о утврђивању мерила за 

именовање директора јавних предузећа (“Сл. лист 

општине Неготин”  бр.27/2013 и 10/2015). 

Члан 5. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 111-11/2015-I/08 

05.05.2015. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић 

 

Скупштина општине Неготин, на основу члана 29. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 

44/2014 – др. закон),  и Одлуке  о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

комуналне делатности „Бадњево“, објављује 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

 Предузеће послује под пословним именом: 

Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ 

Неготин. 

Скраћени назив пословног имена: Јавно 

комунално предузеће „ Бадњево “, Неготин 

Седиште: Неготин, Ул. Добропољска бр. 1. 

 Матични број: 07263775 

ПИБ: 100776933 

 2. ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ: 

 Директор Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин. Директора 

предузећа именује Скупштина општине Неготин 

на период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа 

заснива радни однос на одређено време. 

 3. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: 

 Право пријављивања имају сви 

заинтересовани кандидати који, осим општих 

услова прописаних одредбама Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 24/09, 32/2013 

и 75/2014) испуњавају следеће услове: 

- да је пунулетно и пословно способно; 

- да има високу стручну спрему, 

економског, правног, машинског или 

техничког смера; 

- да  поседује организаторске 

способности и најмање 3 године 

радног стажа на пословима 

руковођења; 

- да није члан органа политичке 

странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у 

органу политичке странке; 

- да није осуђиван за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја 

и службене дужности; 

- да му није изречена мера 

безбедности забране обављања 

делатности која је претежна 

делатност јавног предузећа; 

 

4. МЕСТО РАДА: 

 19300 Неготин, Ул. Добропољска бр. 1 

 

 5. ПРИЈАВА И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ 

ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА  

    КОНКУРС: 

 Уз пријаву на јавни конкурс, 

кандидати за директора предузећа, дужни 

су да приложе: 

- личну и радну биографију; 

- извод из матичне књиге рођених  

- уверење о држављанству Републике 

Србије; 

- доказ  о општој здравственој 

способности; 

- доказ о стручној спреми (диплома) 
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- доказ о потребном радном искуству 

(потврде, уверења, или други акти 

послодавца, односно надлежног органа из 

којих се може утврдити потребна  дужина 

радног искуства на пословима 

руковођења) 

- доказ да није члан органа политичке 

странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функцијe у органу 

политичке странке (изјава оверена од 

стране органа овлашћеног за оверу 

потписа да лице није члан органа ни 

једне политичке странке, односно акт 

надлежног органа политичке странке да 

је лицу одређено мировање функције у 

органу политичке странке); 

- доказ да није осуђиван за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности (уверење или 

потврда издата од стране надлежне 

полицијске управе); 

- доказ да му није изречена мера 

безбедности забране обављања 

делатности која је претежна делатност 

предузећа ( уверење или потврда  

привредног суда и суда за прекршаје); 

- предлог Програма рада Јавног предузећа 

за комуналне делатности „Бадњево“ 

Неготин (предлог Програма рада 

обавезно садржи пројекцију годишњег 

програма пословања са елементима 

садржаним у Закону о јавним 

предузећима, израђен на основу 

параметра из Годишњег финансијског 

извештаја ( Завршни рачун) за 2014. 

годину). 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или у 

овереној фотокопији. 

  6. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, 

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ: 

  У изборном поступку ће се 

оцењивати стручна оспособљеност и знањe 

кандидата: 

 -    писаном провером (тестирањем);  

 -  оценом достављеног предлога програма 

рада Јавног предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин. 

 Комисија за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Неготин ће 

вршити проверу и оцену: 

- познавања система локалне самоуправе; 

- познавања система функционисања 

јавних предузећа у складу са  

Законом о јавним предузећима, обављања делатности 

од општег интереса у складу са Законом, као и 

одлукама донетим од стране Скупштине општине 

Неготин; 

 -  познавања делатности рада и 

функционисања Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин; 

 -  достављеног предлога програма рада 

Јавног предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин. 

           Годишњи финансијски извештај (Завршни 

рачун) за 2014. годину, непходан за израду 

Предлога програма рада Јавног предузећа за 

комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, 

Комисија за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Неготин ће 

објавити на заваничној интернет презентацији 

општине Неготин истовремено са објављивањем 

овог огласа. 

          О датуму, времену и месту обављања 

провере из става 1. алинеје 1. овог члана, 

Комисија ће писаним путем благовремено 

обавестити све кандидате чије су пријаве 

разумљиве, благовремене и потпуне. 

 7. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ 

ПРИЈАВЕ 

 Пријава са доказима о испуњености 

услова подноси се у року од 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, Комисији за 

именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Неготин. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 

уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија за именовање одбацује закључком 

против кога није допуштена посебна жалба. 

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ 

ПРИЈАВЕ: 

Скупштина општине Неготин, 

Комисији за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Неготин- 

са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 

именовање директора Јавног предузећа за 

комуналне делатности „Бадњево“ Неготин“ -

НЕ ОТВАРАЈ 

         Трг  Стевана Мокрањца број 1,   19300 

Неготин 
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9. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ 

ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:  

 Лице задужено за давање обавештења о 

јавном конкурсу је Миле Траиловић, , тел.бр. 019/544-

000, локал 130, сваког радног дана од 11 до 15 часова. 

 Овај оглас објавиће се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ и у најмање једним 

дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Реублике Србије у року од 8 дана од 

дана доношења Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за комуналне делатности “Бадњево”, 

као и на интернет страници општине Неготин. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН: 

 

1. Одлука о прихватању иницијативе за оснивање Савета скупштина градова и општина 

Југоисточне Србије          290 

2. Одлука о одређивању органа општине Неготин за учешће у закључивању колективних уговора за 

јавна предузећа чији је оснивач општина Неготин      290 

3. Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Боговина“ Бор    290 

4. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште општине Неготин         297 

5. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште 

општине Неготин          297 

6. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин     299 

7. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналне 

делатности „Бадњево“ Неготин         299 

8. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комуналне делатности 

„Бадњево“ Неготин           300 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


