
` 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Акта Скупштине општине Оџаци 

Рeдни 

број 
Назив акта Страна 

103. 
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за спровођење Јавног 

конкурса за именовања директора Јавних предузећа 
309. 

104. 
Решење о престанку мандата члану Надзорног одбора ЈП „Завод за урбанизам 

Кула-Оџаци“ Кула 
309. 

105. 
Решење о престанку мандата члановима Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

пољопривреду и рурални развој“ Оџаци 
310. 

106. 
Решење о престанку мандата члановима Надзорног одбора ЈП „Дирекција за 

изградњу“ Оџаци 
310. 

107. 
Решење о престанку мандата члановима Надзорног одбора ЈП за информисање 

„Информативни центар“ Оџаци 
311. 

108. Решење о престанку мандата члановима Надзорног одбора ЈКП „Услуга“ Оџаци 311. 

109.  
Зaкључак о давању сагласности на  Статут Јавног комуналног предузећа „Услуга“ 

Оџаци број  48-УО/13  од 17.06.2013. године 
312. 

 

Акта Председника општине 

109. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском 

земљишту у државној  својини "Кanon-trade" д.о.о. из Сомбора 

312. 

110. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом  грађевинском земљишту 

у државној  својини Мирковић Драгану из Бачког Брестовца 

313. 

111. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом  грађевинском земљишту 

у државној  својини Бракус Бранку из Бачког Брестовца 

314. 

112. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом грађевинском земљишту 

у државној  својин Опачић Милану из Бачког Брестовца 

314. 

113. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом  грађевинском земљишту 

у државној  својини Радић Стојану из Бачког Брестовца 

315. 

114. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом  грађевинском земљишту 

у државној  својини Иванишевић Жељку из Бачког Брестовца 

316. 

115. 
Решење о престанку права закупа на неизграђеном осталом  грађевинском земљишту 

у државној  својин Обрадовић Николи из Бачког Брестовца 

317. 

 

Акта Јавних предузећа 

116. Статут Јавног комуналног  предузећа „Услуга“ Оџаци 317. 

117. 
Одлука о измени и допуни Статута Јавног  предузећа „Дирекција за изградњу“ -

Оџаци 
331. 

118. 
Одлука о измени и допуни Статута Јавног  предузећа за информисање 

„Информативни центар“ Оџаци 
332. 

 

Година :    XLVIII 

Цена броја: 

 

Број   6 

 

О  Џ  А  Ц  И 

24.  ЈУН  2013 . ГОДИНЕ  

300,00 динара 
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103.  На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
119/12) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Оџаци( „Службени лист општине Оџаци“ 

број  17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на 47. седници одржаној 21.06.2013. године 

донела је  

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊА  ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА  

 

Члан 1. 

 У члану 4. став 1. Одлуке  о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за 

именовања директора Јавнних предузећа ("Службени лист општине Оџаци" број 3/2013) 

алинеја прва се брише. 

 

Члан 2. 

 У члану 6. после речи "Оџаци" уписују се речи " које предлаже Општинско веће 

општине Оџаци." 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Оџаци". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број:011-30/2013-II 

Дана .21.06. 2013. године  

Оџаци        Председник Скупштине,  

   Милош Пејчић,с.р. 

 

 

104. На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) 
и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 47. седници, одржаној  21.06.2013. године 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Констатује се да је члану Надзорног одбора ЈП „Завод за урбанизам Кула-Оџаци“ Кула: 

 1. Перишић Марку, члану, представнику општине Оџаци, 

престао мандат члана Надзорног одбора ЈП „Завод за урбанизам Кула-Оџаци“ Кула дана 

25.12.2012. године, даном ступања на снагу  Закона о Јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 119/12).  

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-37/2013-II 

Дана:21.06.2013. године. 

ОЏАЦИ        Председник Скупштине, 

       Милош Пејчић,с.р. 



 “Службени лист општине Оџаци” 6/2013   24.06.2013.године        

 

310 
 

105.На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) и 
члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 47. седници, одржаној  21.06.2013. године 

донела је 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

I 

 Констатује се да је члановима Надзорног одбора ЈП „Дирекција за пољопривреду и 

рурални развој“ Оџаци: 

 1. Шкундрић Гојку, председнику, 

2. Копривица Слободану, члану, 

престао мандат члана Надзорног одбора ЈП „Дирекција за пољопривреду и рурални развој“ 

Оџаци дана 25.12.2012. године, даном ступања на снагу  Закона о Јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ број 119/12).  

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-38/2013-II 

Дана:21.06.2013. године      Председник Скупштине, 

ОЏАЦИ        Милош Пејчић,с.р. 

 

 

106. На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) 
и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 47. седници, одржаној 21.06.2013. године 

донела је 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Констатује се да је члановима Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу“-Оџаци: 

 1. Секулић Љиљани, председнику, 

2. Плећаш Данијелу, члану, 

3. Смишек Рудолфу, члану, 

престао мандат члана Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу“-Оџаци дана 25.12.2012. 

године, даном ступања на снагу  Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/12).  

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-39/2013-II 

Дана: 21.06.2013. године. 

ОЏАЦИ        Председник Скупштине, 

    Милош Пејчић,с.р. 
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107. На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) 
и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци на 47. седници, одржаној 21.06.2013. године 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Констатује се да је члановима Надзорног одбора ЈП за информисање  „Информативни 

центар“ Оџаци: 

 1. Медић Олги, председнику, 

2. Радаковић Давиду, члану, 

3. Ђорђевић Љубиши, члану, 

престао мандат члана Надзорног одбора ЈП за информисање „Информативни центар“ Оџаци 

дана 25.12.2012. године, даном ступања на снагу  Закона о Јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 119/12).  

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-40/2013-II 

Дана:21.06.2013. године      Председник Скупштине, 

ОЏАЦИ      Милош Пејчић,с.р. 
 

 

 

108. На основу члана 66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12) 
и члана 39. став 1. тачка 33. Статута општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“ број 

17/08 и 27/10) Скупштина општине Оџаци на 47. седници, одржаној 21 .06.2013. године 

донела је 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Констатује се да је члановима Надзорног одбора ЈКП „Услуга“ Оџаци: 

 1. Никић Младену, председнику, 

2. Стојановић Слађани, члану, 

3. Врањеш Јованки, члану, 

престао мандат члана Надзорног одбора ЈКП „Услуга“ Оџаци дана 25.12.2012. године, даном 

ступања на снагу  Закона о Јавним предузећима(„Службени гласник РС“ број 119/12) .  

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Оџаци“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 02-41/2013-II 

Дана:21.06.2013. године.  

OЏАЦИ        Председник Скупштине, 

         Милош Пејчић,с.р. 
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109.  На основу члана  60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ број 119/2012) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Оџаци («Сл.лист општине 

Оџаци», бр.17/08 и 27/10), Скупштина општине Оџаци, на  47. седници, одржаној 21.06.2012. 

године, доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Услуга“ 

Оџаци број  48-УО/13  од 17.06.2013. године. 
 

II 
 Овај Закључак објавити у «Службеном листу општине Оџаци». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 
 

Број:06-58/2013-II 

Дана: 21.06.2013. године 

    О Џ А Ц И 

 

        Председник Скупштине, 

            Милош Пејчић    

 

109. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 
 

 Предузећу за производњу, промет, услуге и маркетинг "KANON-TRADE" Д.О.О. 

из Сомбора, Уроша Предића бб, које заступа директор Перо Добрић,  ПРЕСТАЈЕ ЗАКУП 

НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ, на кат. парцелама број: 2425, 2426, 2427, 2428 2429, 2430, 2432, 2433, 2434, 2437, 

2438, 2439, 2440, 2477, 2478, 2479, 2480, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490 и 2491 К.О. 

Бачки Брестовац, које је истом правном субјекту дато у закуп, Решењем о давању у закуп 

осталог грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-1/06-03 од 16.11.2006.године 

(„Сл. лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње стамбених објеката за породично 

становање и пословних објеката, из разлога што исти није у року од 3 године од дана 

закључења уговора о давању у закуп неизграђеног осталог грађевинског земљишта исто није 

привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске радове на објектима за чију изградњу 

је земљиште  дато у закуп, с тим учинком  да  овим  Решењем именованом истовремено 

престаје право коришћења на предметним  земљишним  парцелама, које је уписано у Л.Н. бр. 

2252. 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

 Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   
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III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 

Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-98 /2013-I           Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  
 

 

110. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 МИРКОВИЋ ДРАГАНУ ИЗ БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, УЛ. КРАЈИШКА бр. 3/2,  

ПРЕСТАЈЕ ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, на кат. парцели број  2436, површине 08а 24м2,  

К.О. Бачки Брестовац, које му је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог 

грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-3/06-03 од 16.11.2006.године („Сл. 

лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње индивидуалног стамбеног објеката, из разлога 

што истo лице није у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп 

неизграђеног осталог грађевинског земљишта, исто није привео намени, нити је  извршио 

знатније грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 

Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-97/2013-I          Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  
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111. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 БРАКУС БРАНКУ ИЗ БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, УЛ. КРАЈИШКА бр. 7/2, 

ПРЕСТАЈЕ ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, на кат. парцели број  2431, површине 08а 25м2,  

К.О. Бачки Брестовац, које му је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог 

грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-2/06-03 од 16.11.2006.године („Сл. 

лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње индивидуалног стамбеног објеката из разлога 

што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп неизграђеног 

осталог грађевинског земљишта исто није привео намени, нити је  извршио знатније 

грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.  

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извшни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-99/2013-I          Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  

 
 

112. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ОПАЧИЋ МИЛАНУ ИЗ БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, УЛ. КРАЈИШКА бр. 10/2 

ПРЕСТAJE ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, на кат. парцели број  2481,  површине 20а 16м2,  
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К.О. Бачки Брестовац, које му је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог 

грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-4/06-03 од 16.11.2006.године („Сл. 

лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње пословног објеката из разлога што Закупац у 

року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп неизграђеног осталог 

грађевинског земљишта исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске 

радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп. 

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-100/2013-I           Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  
 

 

 

113. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

I 

 РАДИЋ СТОЈАНУ ИЗ БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, УЛ. КРАЈИШКА бр. 12/2, 

ПРЕСТАЈЕ ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  на кат. парцели број 2482,  површине 20а 16м2,  

К.О. Бачки Брестовац, које му је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог 

грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-5/06-03 од 16.11.2006.године („Сл. 

лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње пословног објеката из разлога што Закупац у 

року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп неизграђеног осталог 

грађевинског земљишта исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске 

радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп. 

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   
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III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

Број: 03-1-101/2013-I           Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  
 

 

114. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ИВАНИШЕВИЋ ЖЕЉКУ ИЗ БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, УЛ. КРАЈИШКА бр. 14/1 

ПРЕСТАЈЕ ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, на кат. парцели број 2483,  површине 20а 16м2,  

К.О. Бачки Брестовац, које му је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог 

грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-6/06-03 од 16.11.2006.године („Сл. 

лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње пословног објеката из разлога што Закупац у 

року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп неизграђеног осталог 

грађевинског земљишта исто није привео намени, нити је  извршио знатније грађевинске 

радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп. 

 

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

 

Број: 03-1-102/2013-I          Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  
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115. На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 
129/07), члана 56. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл.лист општине Оџаци», број 

8/03 и 13/06) и члана 57. став 1. тачка 8. Статута општине Оџаци («Сл. лист општине Оџаци», 

број 17/08  и 27/10), Председница општине Оџаци, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ПРАВА ЗАКУПА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 

I 

 ОБРАДОВИЋ НИКОЛИ ИЗ БАЧКОГ БРЕСТОВЦА, УЛ. КРАЈИШКА бр. 5/1, 

ПРЕСТАJE ЗАКУП НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ на кат. парцели број 2435, површине  08а 25 6м2,  

К.О. Бачки Брестовац, које му је дато у закуп Решењем о давању у закуп осталог 

грађевинског земљишта у државној својини, број: 463-50-39/07-03 од 15.03.2007.године („Сл. 

лист општине Оџаци“, бр.16/06), ради изградње индивидуалног стамбеног објеката из разлога 

што Закупац у року од 3 године од дана закључења уговора о давању у закуп неизграђеног 

осталог грађевинског земљишта исто није привео намени, нити је  извршио знатније 

грађевинске радове на објекту за чију изградњу је земљиште  дато у закуп.  

II 

 Ово Решење је коначно у управном поступку. 

Против истог се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор пред 

надлежним судом за управне спорове у року од 30 дана од дана пријема.   

 

III 

 Након правоснажности ово Решење представља извршни наслов за упис одговарајуће 

промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима. 

 

IV 
Ово Решење објавити у “Службеном листу Општине Оџаци”. 

 

ОПШТИНА ОЏАЦИ 

Број: 03-1-103/2013-I          Председница општине, 

Дана, 18. 06.2013. године                        Изабела Шерић,с.р. 

О Џ А Ц И  

 

116.  На основу члана 18. став  1. тачка 8. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 
РС'' број 119/2012) а у складу са чланом  65. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'' број 119/2012),  и на основу члана 38. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Оџаци (''Службени лист општине Оџаци'' број 5/2013), 

а у складу са чланом  60. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа ''Услуга'' Оџаци (''Службени лист општине Оџаци број: 5/2013), Управни одбор 

Јaвног комуналног предузећа ''Услуга'' Оџаци је на 48. седници одржаној дана 17.06.2013. 

године, донео  

СТАТУТ 

Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Оџаци 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Оџаци (у даљем тексту: Јавно предузеће) 

основано је  ради трајног обављања поверених послова комуналних делатности у области 

производње и дистрибуције воде и других комуналних делатности на територији општине 
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Оџаци, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих 

корисника комуналних услуга. 

 Делатности из става 1. овог члана су од општег јавног интереса као незаменљив услов 

живота и рада грађана и рада других предузећа на територији општине Оџаци.  

 Јавно предузеће је основани и послује у складу са законом којим се уређују услови и 

начин обављања делатности од општег интерења и закона којим се уређује правни положај 

привредних друштава.  

  Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Оџаци уписано је у регистар Агенције за 

привредне регистре Решењем БД 77255/2005 од 08.07.2005. године.   

 

Члан 2. 

 Јавно предузеће комуналне делатности обавља тако да обезбеђује задовољавање 

потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Оџаци, као и техничко-

технолошко 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 Одлуком о промени 

оснивачког аката Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Оџаци и овим статутом.  

 

Члан 4. 

 Овај статут садржи одредбе о:  

- оснивачу,  

- пословном имену  и  седишту Јавног предузећа, 

- делатности Јавног предузећа, 

- правима, обавезама и одговорностима оснивача  према Јавном предузећу и Јавног 

предузећа према оснивачу, заступању и представљању, 

- обезбеђењу општег интереса,  

- условима и начину утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића 

губитака и сношењу ризика, 

- условима и начину задуживања Јавног предузећа,  

- заступању Јавног предузећа,  

- имовини Јавног предузећа, 

- основном капиталу  

- органима Јавног предузећа, 

- располагању (отуђењу и прибављању) стварима у јавној својини која су пренета у 

својину Јавног предузећа, у складу са законом,  

- планирању рада и развоја, 

- унутрашњој организацији  Јавног предузећа, 

- пословној тајни, 

- статусној промени и промени облика предузећа, 

- заштити и унапређењу животне средине, 

- јавности у раду, 

-општим актима предузећа, 

- другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се 

оснива јавно предузеће. 

   

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

Оснивач Јавног предузећа  

Члан 5. 
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 Оснивач Јавног предузећа је  Општина Оџаци, улица Кнез Михајлова број 24, 

матични број: 08327700. 

Права оснивача врши Скупштина општине, а у случајевима утврђеним Одлуком о 

промени оснивачког аката Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Оџаци надлежни извршни 

орган Скупштине општине (у даљем тексту: оснивач). 

 

Правни статус Jавног предузећа 

Члан 6. 

 Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом. 

 Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 

своје име и за свој рачун. 

 

Заступање и представљање Jавног предузећа 

Члан 7. 

 Јавно предузеће заступа и представља  законски заступник -директор. 

 Осим заступника из става 1. овог члана јавно предузеће може да заступа и прокуриста.  

 Директор може дати одређеном лицу прокуру уз сагласност Надзорног одбора.  

На послове заступања сходно се примењују одредбе закона којим се уређује положај 

привредних друштава.  

 

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

Пословно име Jавног предузећа 

Члан 8. 

 Јавно предузеће послује под следећим пословним именом: Јавно комунално предузеће 

„ Услуга“ Оџаци. 

 Скраћено пословно име је ЈКП „Услуга“ Оџаци.  

 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност 

оснивача. 

 

Седиште Jавног предузећа 

Члан 9. 

 Седиште Јавног предузећа  је у Оџацима, улица Железничка број 45. 

 О промени седишта Јавног предузећа,  одлучује Надзорни одбор уз претходну 

сагласност оснивача. 

 

Печат и  штамбиљ  Jавног предузећа 

Члан 10. 

 Јавно предузеће  поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 

језику и ћириличним писмом. 

 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног 

предузећа  и место за датум и број са исписаним текстом на српском језику и ћириличким 

писмом. 

 

Унутрашња организација Јавног предузећа 

Члан 11. 

 Јавно предузеће послује као јединствена радна целина, а своју делатност обавља тако 

да се обезбеђују услови пропиани Законом о комуналним делатностима, другим законима и 

подзаконским актима и то преко организационих јединица.  

  

 Унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака у Јавном 

предузећу ближе се утврђују општим актом.  
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12. 

 Претежна делатност Јавног предузећа је 

36.00  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  

 Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Јавно предузеће обавља и следеће 

делатности : 

 38.11  Скупљање отпада који није опасан 

 38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан 

 37.00   Уклањање отпадних вода 

 39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 

 42.21   Изградња цевовода  

43.22   Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих  система 

71.20  Техничко испитивање и анализе  

47.78 Остала Трговина на  мало новим производима у специјализованим  

          продавницама 

49.41  Друмски превоз терета  

46.77  Трговина на велико отпацима и остацима  

81.30  Услуге уређења и одржавања околине 

81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме 

81.29  Услуге осталог чишћења 

96.03  Погребне и сродне делатности 

43.11  Рушење објеката  

43.12  Припремна градилишта  

43.99  Остали непоменути специфични грађевински радови  

68.20  Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима  

 

Члан 13. 

 Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности утврђене 

Статутом, које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава 

услове предвиђене законом. 

 О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које 

служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз претходну сагласност 

оснивача, у складу са законом. 

 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 14. 

 Јавно предузеће  може да отпочне обављање делатности кад надлежни орган утврди да 

су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 

- техничке опремљености; 

- кадровске оспособљености; 

- безбедности и здравља на раду; 

- заштите и унапређења животне средине и 

- других услова прописаних законом. 

 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 

Права оснивача 

Члан 15. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, Општина, као оснивач има 

следећа права: 

- право управљања Јавним предузећем, на начин утврђен Законом, 

- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 

- право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 
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- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза, и  

- друга права у складу са законом. 

 

Обезбеђење општег интереса 

Члан 16. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће основано, 

оснивач 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 функији обављања делатности 

од општег интереса, 

- улагања капитала; 

- статусне промене; 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама или уделима, 

као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, 

- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и друго), осим ако законом није предвиђено 

да ту сагласност даје државни орган, 

- акт о општим условима за испоруку производа и услуга, 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овoм одлуком. 

 

Континуирано и квалитетно пружање услуга  

Члан 17. 

 Јавно предузеће  је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља 

на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 

корисницима. 

 Јавно предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 

несметано функционисање 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. 

Пословање Јавног предузећа 

Члан 18. 

Јавно предузеће послује  средствима у јавној својини општине  по тржишним 

условима, у складу са законом.  

 

Пружање услуга корисницима са територије других општина 

Члан 19. 

 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге 

може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина, под 

условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање 

крајњих корисника са територије општине Оџаци. 

Услове и начин испоруке производа и пружања услуга из става 1. овог члана, Јавно 

предузеће ће дефинисати посебним уговорима о међусобним правима, обавезама и 

одговорностима у пружању услуга. 

 

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа 

Члан 20. 

 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном 

плану рада и развоја, који доноси надзорни одбор Јавног предузећа. 
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 Плановима и програмом пословања из става 1. овог члана, утврђује се пословна 

политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере 

за њихово извршавање. 

 Планови и програми пословања Јавног предузећа морају се заснивати на прописима 

којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће. 

 

Планови и програми Јавног предузећа 

Члан 21. 

 Планови и програми Јавног предузећа  су: 

- план и програм развоја Јавног предузећа, 

- финансијски планови, и 

- други планови и програми. 

 Планови и програми Јавног предузећа за наредну годину достављају се оснивачу 

најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. 

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

 

VI  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 22. 

 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 Оџаци. 

 Јавно предузеће  може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 

складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни 

односи, права и обавезе Јавног предузећа  са једне и општине, као оснивача, са друге стране.  

 

Одговорност за обавезе Jавног предузећа 

Члан 23. 

 Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним 

законом. 

 

Имовина која се не може отуђити 

Члан 24. 

Јавно предузеће не може, без сагласности оснивача,  да отуђи, односно располаже 

објектима и другим непокретностима, постројењима и уређајима који су у функцији обављања 

претежне делатности, осим ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или 

техничко – технолошких унапређења.  

 

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини, 

 која су пренета у својину Јавног предузећа 

Члан 25. 

Располагање сварима у јавној својини  је прибављање, размена и изградња објеката, 

отуђење, давање у закуп, односно коришћење и стављање под хипотеку, односно залогу 

објеката.  

Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши се уз сагласност оснивача. Под 

прибављањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос,чији је предмет 

прибављање или отуђење имовине чија тржишна вредност у моменту доношења одлуке 

представља најмање 30% од књиговодствене вредности укупне имовине исказане у 

последњем билансу стања. 

Јавно предузеће може прибављати и отуђивати, без сагласности  оснивача, покретну 

имовину мање вредности у смислу Закона о јавним набавкама.  
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VII ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Основни капитал  

Члан 26. 

Основни капитал Јавног предузећа уписан у регистар Агенције за привредне регистре 

износи: 

- новчани капитал уписан : 847.205,01 УСД, 

- уплаћени унет капитал новчани 847.205,01 УСД, са стањем на дан 30. 06. 1998.године. 

Висина, опис, врсту и вредност неновчаног улога, као и подела на уделе у номиналној 

вредности по основу улагања средстава, утврдиће се у складу са законом. 

 

Члан 27. 

 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са 

законом и актима оснивача. 

 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном 

предузећу, као и права по основу тих удела. 

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

 

Оснивање зависних друштава 

Члан 28. 

 Јавно предузеће  може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из 

члана 11.  Статута, у складу са Законом о привредним друштвима. 

 Јавно предузеће  према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 

обавезе и одговорности које има општина као оснивач према Јавном предузећу.   

 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје оснивач. 

 

Повећање и смањење основног капитала 

Члан 29. 

 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује оснивач у 

складу са законом. 

 

VIII РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА 

 

Средства Јавног предузећа 

Члан 30. 

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

следећих извора: 

- продајом производа и услуга, 

- из кредита, 

- из донација и поклона, 

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

- из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити 

Члан 31. 

Добит Јавног предузећа , утврђена у складу са законом, може се расподелити за 

повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и актима 

оснивача, и овом одлуком. 

Пословни резултат Јавног   предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и 

по поступку утврђеним законом.  

Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
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Одлуку о начину покрића губитка доноси надзорни одбор јавног предузећа уз 

сагласност оснивача. 

Јавно предузеће се може задужити само под условом да је финансијски и кредитно 

способно да преузме отплату зајма.  

Ако се ради о дугорочном задуживању ради финансирања капиталних инвестиционих 

расхода предвиђених програмом пословања, потребна је претходна сагласност оснивача 

 

Начела за одређивање цене услуга 

Члан 32. 

Јавно предузеће одлучује, уз сагласност оснивача о  цени услуга коју плаћају 

непосредни корисници.  

 

 Елементи за образовање цена и ценовник производа и услуга Јавног предузећа уређују 

се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз претходну сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

Члан 33. 

 Цене услуга одређују се  у складу са начелима прописаним законом, којим је уређена 

комунална делатност, и то:  

- начелом „потрошач плаћа“, 

- начелом „загађивач плаћа“, 

- начелом довољности цене да покрије пословне расходе, 

- начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности, 

- начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем 

ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 

Цене производа и услуга предузећа 

Члан 34. 

 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 

- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 

опреме, према усвојеним програмима и плановима Јавног предузећа на које је оснивач дао 

сагласност; 

- добит Јавног предузећа. 

 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

 Јавно предузеће  је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој 

годишњи Програм пословања, у складу са чланом 20. Статута. 

Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена достављају се 

оснивачу на сагласност. 

 

IX ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Органи Јавног предузећа 

Члан 35. 

 Управљање у Јавном предузећу  је организовано као једнодомно. 

 Органи Јавног предузећа су: Надзорни одбор и Директор. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Састав Надзорног одбора 

Члан 36. 

 Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана. 
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Председника и два члана  именује оснивач, 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 Извршног 

одбора основне организације репрезентативног синдиката у јавном предузећу.  

   

Услови за именовање председника и чланова Надзорног одбора 

Члан 37. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

- да је пунолетно и пословно способно; 

- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године; 

- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за 

чије обављање је оснивано јавно предузеће; 

- најмање три године искуства на руководећем положају; 

- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања; 

- да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

Кандидати за председника и чланове Надзорног одбора  Јавног предузећа дужни су да 

у поступку именовања доставе доказе о испуњености услова из става 1. овог члана. 

 

Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

Члан 38. 

 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који 

су именовани, оставком или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног одбора, разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани, уколико: 

- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 

- оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 

- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 

сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем 

директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин. 

 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који 

су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари 

кључне показатеље учинка. 

 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог 

председника или члана Надзорног одбора. 

 

Надлежност Надзорног одбора 

Члан 39. 

Надзорни одбор: 

- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

- усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

- доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 

- надзире рад директора; 

- врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа; 

- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику управљања ризицима; 

- утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради 

давања сагласности; 
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- доноси Статут уз сагласност оснивача; 

- одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз 

сагласност оснивача; 

- доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност 

оснивача; 

- даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, 

статутом и одлуком оснивача; 

- закључује уговоре о раду на одређено време са директором јавног комуналног 

предузећа,  

- врши друге послове у складу са законом,  Статутом и прописима којима се уређује 

правни положај привредних друштава. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности 

на директора или друго лице у јавном предузећу. 

 

Члан 40. 

 Надорни одбор ради у седницама.  

 Седнице Надзорног одбора сазива председник. 

 Седнице Надзорног одбора су јаве.  

 

Члан 41. 

 Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је седници присустно више од половине 

чланова.  

 Надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.  

 

Члан 42. 

 Начин рада Надзорног одбора ближе се уређује Пословником о раду Надзорног одбора 

јавног предузећа. 

  

Накнада за рад 

Члан 43. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 

Надзорном одбору. 

 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач. 

 

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 44. 

 Директора Јавног предузећа именује оснивач на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју именује оснивач на период од три 

године. 

На услове за именовање директора јавног предузећа сходно се примењују одредбе 

Закона о раду. 

За директора може бити именовано лице које поред општих услова испуњав и посебне 

услове: 

- да поседује високу стручну спрему правне, економске или техничке струке, 

- да има најмање три године радног искуства, 

- да није осуђивано на условну или безусловну казну а кривична дела против 

привреде, правног саораћаја или службене делатности, као и да му није изречена мера 

безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.  

Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише 

област вршења јавних функција. 
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Надлежности директора 

Члан 45. 

 Директор Јавног предузећа: 

- представља и заступа предузећа; 

- организује и руководи процесом рада; 

- води пословање предузећа; 

- одговара за законитост рада предузећа; 

- предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 

- предлаже финансијске извештаје; 

- извршава одлуке надзорног одбора; 

- врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа. 

 

Зарада директора 

Члан 46. 

 Директор има право на зараду одређену одлуком Надзорног одбора. 

Директор може имати право и на стимулацију под условом да Јавно предузеће послује 

позитивним пословним резултатом. 

 Одлуку о исплати стимулације доноси оснивач. 

 

Мандат директора 

Члан 47. 

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

разрешењем. 

 

Члан 48. 

Оставка се у писаној форми подноси органу надлежном за именовање директора јавног 

предузећа. Оставка производи дејство даном одређеним у оставци, а ако тај дан није одређен 

даном подношења оставке. 

 Мандат директора престаје даном истека периода на који је именован. Ако нови 

директор или вршилац  дужности није именован, директор чији је мандат истекао, дужан је да 

настави са обављањем функције директора до именовања новог. 

Мандат директора који је разрешен престаје даном разрешења, ако у одлуци о 

разрешењу није одређен неки други датум. 

 

Члан 49. 

Предлог за разрешење директора јавног предузећа може поднети Надзорни одбор 

предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због 

којих се предлаже разрешење. 

 

Члан 50. 

Оснивач ће разрешити директора пре истека периода на који је именован: 

- уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног 

предузећа утврђене Статутом јавног предузећа, 

- 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 јавном  предузећу,  дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног 

предузећа; 

- уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну 

казну затвора; 

- у другим случајевима прописаним законом. 
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Члан 51. 

Оснивач може разрешити директора пре истека периода на који је именован: 

- уколико не спроведе годишњи програм пословања; 

- уколико не испуњава обавезе из уговора о правима, обавезам и одговорностима 

закљученим између Јавног предузећа и оснивача; 

- уколико не поштује рокове за измирење обавеза Јавног предузећа према привредним 

субјектима утврђене законом, 

- уколико не извршава одлуке надзорног одбора; 

- уколико се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских 

дужности, несавесним понашањем или на други начин; 

- 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 јавном предузећу,  дошло до одступања од остваривања 

основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа; 

- уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене 

стандарде у припреми финансијских извештаја; 

- у другим случајевима прописаним законом. 

 

Суспензија директора 

Члан 52. 

Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против 

привреде, правног саобраћаја или службене дужности, оснивач доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 

Вршилац дужности директора 

Члан 53. 

Оснивач именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 

- уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован,  због 

подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата; 

- уколико буде донето решење о суспензији директора; 

- 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,  а ради спречавања настанка материјалне штете, 

орган надлежан за именовање директора јавног предузећа може донети одлуку о именовању 

вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

X ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ  

 

Поремећаји у пословању 

Члан 54. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, оснивач ће предузети мере којима 

ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 

општег интереса, у складу са законом, а нарочито:  

- разрешење Надзорног одбора и директора, 

- ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим 

лицима,   

- ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини, 

- промену унутрашње организације Јавног предузећа, 

- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 

општег интереса и овом Одлуком. 
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Остваривање права на штрајк 

Члан 55. 

Јавном предузећу  право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 

колективним уговором и посебним актом оснивача. 

У случају штрајка радника  Јавног предузећа, мора се обезбедити минимум 

процеса рада у обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Општинско веће  у складу са 

законом. 

 

Унутрашња организација 

Члан 56. 

Унутрашња организација Јавног предузећа ближе се уређује Правилником о 

нутрашњој организацији и систематизацији послова који доноси директор.  

Организационе јединице, као делови јавног предузећа, немају својство правног лица.  

 

Радни односи 

Члан 57. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се Појединачним  

колективним уговором Јавног предузећа  у складу са законом и актима оснивача. 

 Појединачни колективни уговор Јавног предузећа  мора бити сагласан са законом, 

општим и посебним колективним уговором. 

 

Безбедност и здравље запослених на раду 

Члан 58. 

 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 Појединачним 

колективним уговором, општим актима Јавног предузећа  или уговором о раду. 

 

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 59. 

 Јавно 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. 

 Јавно предузеће у обављању делатности предузима активности  ради заштите животне 

средине које морају бити у складу са законом  и прописима оснивача који регулишу област 

заштите животне средине. 

 

XII ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 60. 

 Рад Јавног предузећа је јаван. 

 За јавност рада Јавног предузећа  одговоран је директор. 

 

Члан 61. 

 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Пословна тајна 

Члан 62. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора Јавног предузећа  чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно 

пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
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XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 63. 

 Одлуке о статусној промени Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа 

уз сагласност оснивача.  

Члан 64. 

 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.  

 

XIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Општи акти 

Члан 65. 

 Општи акти Јавног предузећа  су Статут и други општи акти утврђени законом. 

 Статут је основни општи акт Јавног предузећа, који доноси Надзорни одбор уз 

сагласност оснивача. 

Статутом јавног предузећа уређују се: пословно име и седиште Јавног предузећа, 

делатност Јавног предузећа, заступање, начин распоређивања добити и покриће добити, 

задуживање јавног предузећа, органи Јавног предузећа и именовање, разрешење и надлежност 

органа Јавног предузећа, општи акти Јавног предузећа и начин њиховог доношења, права, 

обавезе и одговорност органа јавног предузећа, начин статусних промена Јавног предузећа, 

печат и штамбиљ Јавног предузећа, заштита животне средине и друга питања од значаја за рад 

и пословање Јавног предузећа и за остваривање права, обавеза и одговорности запослених у 

јавном предузећу у складу са законом и овом одлуком. 

 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног 

предузећа. 

 Статут и друге опше акте јавног предузећа доноси Надзорни одбор изузев општих 

аката које доноси директор у складу са законом.  

 Појединачни акти  морају у бити у складу са општим актима Јавног предузећа. 

 

Члан 66. 

 Општи акти ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли Јавног 

предузећа. 

Члан 67. 

 Измене и допуне статута и дугих општих аката врше се на начин и по посупку њиховог 

доношења.  

 Тумачење одредаба општих аката даје Надзорни одбор, односно диектор за опште акте 

које доноси у оквиру својих овлашћења.  

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 68. 

 Ступањем на снагу овог статута ставља се ван снаге статут Јавног комуналног 

предузећа ''Услуга'' Оџаци  број 7/УО-2006 од 16.10.2006. године.  

 

Члан 69. 

 До доношења и усаглашавања других постојећих општих аката Јавног предузећа  

примењиваће се постојећи општи акти и одредбе овог Статута.  

 

Члан 70. 

 Овај статут ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли у 

Јавном предузећу, а примењиваће се од дана давања сагласности оснивача.  
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Члан 71. 

 Овај статут се објављује у Службеном листу општине Оџаци.  

 

У Оџацима, дана  17.06.2013. године  

Број: 48-УО/13 

Председник Управног одбора  

   Миодраг Стојиљковић, с.р. 

   

 

117.  На основу члана 18. став 1. тачка 8. а у вези са чланом 66. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС"  број 119/12) , члана 35. став 1. тачка 8. и члана 57. став 3. Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Оџаци ("Службени лист 

општине Оџаци" број 3/2013) Управни одбор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" на 

седници одржаној 18.06. 2013. доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  СТАТУТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ " ОЏАЦИ 

Члан 1. 

 У члану 15. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Оџаци број 511 од 9. 05. 

2013.  ("Службени лист општине Оџаци" 5/13), став 3. мења се и гласи : 

 "Чланa Надзорног одбора, који се именује  из реда запослених, предлажу запослени на 

састанку запослених који сазива и њиме руководи директор Јавног предузећа, без права 

одлучивања, или запослени кога он за то овласти". 

  

 После става 3. додаје се нови ставови  4., 5. , 6., 7., 8.и 9.  који гласе : 

 " За рад и пуноважно одлучивање потребно је да састанку присуствује већина од 

укупног броја запослених а одлучује се, јавним гласањем прозивком, већином гласова 

присутних запослених." 

 "Предлог кандидата за члана Надзорног одбора могу поднети, у писаном облику, 

заједно најмање три запослена." 

 "Кандидат за члана Надзорног одбора потписује изјаву да прихвата кандидатуру." 

 "Ако има више предложених кандидата редослед кандидата се утврђује азбучним 

редом презимена кандидата." 

 "Јавно гласање прозивком  се врши  тако што се присутни  запослени прозивају именом 

и презименом и позивају да се изјасне ком кандидату дају свој глас. Предложен је кандидат 

који је добио већину гласова присутних запослених." 

 "Ако ниједан кандидат не добије потребну већину гласова или два или више кандидата 

добију исти највећи број гласова, јавно гласање прозивком се понавља за све кандидате, 

односно само за оне кандидате који су добили исти највећи број гласова. Предложен је 

кандидат који је добио већи број гласова." 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли у 

седишту Јавног предузећа а примењиваће се од дана давања сагласности оснивача. 

 Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Оџаци" 

 

Управни одбор 

Број :693 

Дана :18.06.2013.године      Председник Управног одбора, 

ОЏАЦИ         Урош Никић, с.р. 
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118.  На основу члана 18. став 1. тачка 8. а у вези са чланом 66. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС"  број 119/12) , члана 36. став 1. тачка 8. и члана 58. став 1. Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног предузећа за информисање "Информативни центар Оџаци" 

Оџаци ("Службени лист општине Оџаци" број 3/2013) Управни одбор Јавног предузећа за 

информисање "Информативни центар" Оџаци на седници одржаној 17.06. 2013. доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

"ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ОЏАЦИ" ОЏАЦИ 

 

Члан 1. 

 У члану 33. Статута Јавног предузећа за информисање "Информативни центар Оџаци" 

Оџаци број 44/13  од 4. 06. 2013. ("Службени лист општине Оџаци" 5/13), став 3. мења се и 

гласи : 

 "Члана Надзорног одбора, који се именује  из реда запослених, предлажу запослени на 

састанку  запослених који сазива и њиме руководи директорг Јавног предузећа, без права 

одлучивања, или радник кога он за то овласти". 

  

 После става 3. додају се нови ставови  4., 5. , 6., 7., 8. и 9.  који гласе : 

 " За рад и пуноважно одлучује потребно је да састанку присуствује већина од укупног 

броја запослених а одлучује се, јавним гласањем прозиком, већином гласова присутних 

запослених." 

 "Предлог кандидата за члана Надзорног одбора могу поднети, у писаном облику, 

заједно најмање три запослена." 

 "Кандидат за члана Надзорног одбору потписује изјаву да прихвата кандидатуру." 

 "Ако има више предложених кандидата редослед кандидата се утврђује азбучним 

редом презимена кандидата." 

 "Јавно гласање прозивком се врши тако што се присутни запослени прозивају именом 

и презименом и позивају да се изјасне ком кандидату дају свој глас. Предложен је кандидат 

који је добио већину гласова присутних запослених.  

 "Ако ниједан кандидат не добије потребну већину гласова или два или више кандидата 

добију исти највећи број гласова, јавно гласање прозивком  се понавља за све кандидате, 

односно само за оне кандидате који су добили исти највећи број гласова. Предложен је 

кандидат који је добио већи број гласова". 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли у 

седишту Јавног предузећа а примењиваће се од дана давања сагласности оснивача. 

 Ову Одлуку објавити у "Службеном листу општине Оџаци". 

 

Управни одбор 

Број :51/2013 

Дана: 17.06.2013.године 

ОЏАЦИ 

         Председник Управног одбора, 

            Миодраг Стојилковић,с.р. 
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