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  193. 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Бачки Петровац („Службени 

лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), Комисија за прописе 
Скупштине општине Бачки Петровац, на својој VIII седници, одржаној 07.11.2013. 
године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац. 

Пречишћени текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Прогрес“ Бачки Петровац обухвата: Одлуку о оснивању Јавног предузећа за 
комунално-стамбене послове и урбанизам „Прогрес“ Бачки Петровац („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/1990),  Одлуку о првим допунама Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбене послове и урбанизам „Прогрес“ 
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 5/1995), Одлуку о 
другим изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално-
стамбене послове и урбанизам „Прогрес“ Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 7/2004), Одлуку о изменама одређених одлука 
Скупштине општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр,. 5/2006), Одлуку о четвртим изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комунално-стамбене послове и урбанизам „Прогрес“ Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/2013) и Одлуку о петим 
изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбене 
послове и урбанизам „Прогрес“ Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 11/2013). 

 
                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И Ц А 
                                                                                   КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

                                                                         Милота Тот, с.р. 
 

O D L U K A 
O OSNIVANJU  

JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE  
«PROGRES» BAČKI PETROVAC 

(prečišćeni tekst) 
 

Član 1. 
 
              Ovom Odlukom utvrđuju se načela i opšti uslovi za osnivanje javnog preduzeća 
za komunalno-stambene poslove i urbanizam u opštini Bački Petrovac, bliže određuju 
delatnosti koje obavlja javno preduzeće, uslovi za obavljanje delatnosti, način 
obezbeđenja sredstava za rad i razvoj delatnosti koje obavlja, prava i obaveze javnog 
preduzeća, prava i obaveze osnivača u upravljanju javnim preduzećem, kao i druga 
pitanja od značaja za obavljanje ovih delatnosti.  
 

Član 2. 
 

Osniva se Javno komunalno preduzeće «PROGRES» Bački Petrovac (u daljem 
tekstu: Javno preduzeće). 

Sedište je u Bačkom Petrovcu, ul. Narodne revolucije br. 5. 
Skraćeni naziv: JKP «PROGRES»  BAČKI PETROVAC.  
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            Odluku o promeni naziva i sedišta firme donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća 
uz saglasnost Skupštine opštine Bački Petrovac. 
 

Član 3. 
 

            Delatnost Javnog preduzeća je: 
 

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je : 
36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode. 
 
Javno preduzeće će u okviru svog delokruga rada obavljati i ostale zakonom  

definisane delatnosti: 
37.00 Uklanjanje otpadnih voda, 
38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan, 
38.2   Tretman i odlaganje otpada, 
38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan, 
42.11  Izgradnja puteva i autoputeva, 
43.11  Rušenje objekata, 
43.12  Pripremna gradilišta, 
43.22  Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizovanih sistema, 
47.8    Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 
47.81  Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama 
             i pijacama, 
47.82  Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama, 
47.89  Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama, 
69.10  Pravni poslovi, 
69.20  Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko 
           Savetovanje, 
70.10  Upravljanje ekonomskim subjektom, 
70.22  Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, 
81.10  Usluge održavanja objekata, 
81.21  Usluge redovnog čišćenja zgrada, 
81.22  Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme, 
81.29  Usluge ostalog čišćenja, 
81.30  Usluge uređenja i održavanja okoline, 
82.1    Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti, 
82.11  Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge, 
82.19  Fotokopiranje, pripremanje, dokumenata i druga specijalizovana  
           kancelarijska podrška, 
96.03  Pogrebne i srodne delatnosti. 

 
           Radi ostvarivanja potreba i interesa iz delokruga poslovanja Javno preduzeće 
može vršiti sledeće poslove i zadatke:  

 
- prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, 
- održavanje čistoće na površinama javne namene i upravljanje komunalnim 

otpadom, 
-     održavanje deponija,  
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- održavanje javnih zelenih površina, 
- održavanje ulica i puteva, 

      - upravljanje pijacama i vašarima, 
      - upravljanje grobljima i pogrebne usluge,  
      - sakupljanje i sahranjivanje uginulih životinja, 
      - dimničarske usluge, 
      - upravljanje javnim parkiralištima,        
      - druge poverene poslove od strane organa lokalne samouprave, u skladu sa 
      - Zakonom i odlukama Skupštine opštine Bački Petrovac, kao i stručno- 
      - tehničke, računovodstvene i finansijske poslove iz delokruga svoga rada. 

 
Član 4. 

  
            Javno preduzeće obavlja navedene delatnosti u svim naseljima opštine Bački 
Petrovac, pa i šire.  
 

Član 5. 
 
Izgrađeni komunalni objekti, sredstva za rad kao i radnici koji rade na tim 

sredstvima prelaze odnosno predaju se na korišćenje, upravljanje i održavanje javnom 
preduzeću u skladu sa posebnom Odlukom Skupštine opštine.  

Skupština opštine će odluku iz stava 1. ovog člana doneti najkasnije do 
31.03.1990.godine.  

Iznos sredstava za osnivanje javnog preduzeća je 70.000,00 dinara 
(sedamdesethiljadadinara) i obezbediće se iz  budžeta Skupštine opštine Bački Petrovac.  
 

Član 6. 
 

Sredstva za finansiranje obavljanja delatnosti javnog preduzeća obezbeđuju se u 
skladu sa Zakonom i na osnovu Zakona donetih akata.  
 

Član 7. 
 

Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju se iz prihoda 
javnog preduzeća od prodaje komunalnih proizvoda i usluga, iz dela sredstava Direkcije 
za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti, iz dela sredstava 
samodoprinosa, sredstava osnivača, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom. 

Cene komunalnih proizvoda i komunalnih usluga utvrđuje javno preduzeće uz 
saglasnost Skupštine opštine Bački Petrovac.  
 

(Član 8. brisan) 
 

Član 9. 
 
Sredstva iz člana 7. ove odluke a koja se odnose na komunalne delatnosti ne 

mogu se koristiti za izgradnju komunalnih objekata.  
Ovim sredstvima obezbedjuje se održavanje, obnavljanje, unapredjenje, 

poboljšanje i opremanje komunalnih objekata.  
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Član 10. 
 
 Javno preduzeće dužno je da trajno i nesmetano  pruža komunalne i ostale 
usluge korisnicima pod utvrđenim uslovima.  
                Ako dođe do poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, usled više 
sile ili drugih razloga koje javno preduzeće nije moglo da predvidi odnosno da spreči, 
obavezuje se da odmah preduzme mere na otklanjanju uzroka poremećaja i odmah 
obavesti opštinski organ uprave nadležan za komunalne poslove.  
                Kad nadležan organ iz stava 2. ovog člana primi obaveštenje o poremećaju u 
pružanju komunalnih usluga, dužan je bez odlaganja da: 
                1. odredi red prvenstva i način pružanja usluga onim korisnicima kod kojih bi 
usled prekida nastala velika šteta,  
                2.  utvrdi razloge i eventualnu odgovornost za poremećaj. 
                Javno preduzeće je dužno da po zahtevu nadležnog opštinskog organa vrši i 
vanredne poslove u vezi sa komunalnim delatnostima kada je to neophodno za 
obezbeđenje korisnika usluga, uz obezbeđenje sredstava za te poslove.  
 

Član 11. 
 

           Javno preduzeće ima svojstvo pravnog lica. 
           Javno preduzeće se registruje kod nadležne agencije. 
           U pravnom prometu sa trećim licima Javno preduzeće istupa u svoje ime i za 
svoj račun. 
           Javno preduzeće za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom. 
           Javno preduzeće zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja. 
 

Član 12. 
 
           Javno preduzeće ima svoj pečat i štambilj. 
           Pečat je okruglog oblika prečnika 40 mm koji sadrži grb Republike Srbije 
u sredini oko kojeg ispisan tekst na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom : Република 
Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Бачки Петровац, Јавно 
комунално предузеће „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац i na slovačkom jeziku: 
Republika Srbsko, Autonómna Pokrajina Vojvodina,Obec Báčsky Petrovec, Verejný 
komunálny podnik „PROGRES“ Báčsky Petrovec. 
           Štambilj je pravougaonog oblika dimenzije 6 x 4 cm i sadrži firmu, mesto, broj 
predmeta i datum, i služi za prijem i otpremu pošte. 
  

Član 13. 
 

           Upravljanje u Javnom preduzeću organizovano je kao jednodomno. 
           Organi Javnog preduzeća su: Nadzorni odbor i direktor. 
 

Član 14. 
 

            Nadzorni odbor ima ukupno 3 člana s tim da se jedan član imenuje iz reda 
zaposlenih u Javnom preduzeću. 
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            Predsednika i članove Nadzornog odbora u Javnom preduzeću  imenuje 
i razrešava Skupština opštine Bački Petrovac. 
            Predstavnik zaposlenih u Nadzornom odboru u Javnom preduzeću predlaže se 
na način utvrđen Statutom Javnog preduzeća. 
            Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine 
uz mogućnost ponovnog izbora. 
            Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu 
za rad u Nadzornom odboru, čiju visinu određuje  Skupština opštine Bački Petrovac 
na osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća. 
 

Član 15. 
 

        Nadzorni odbor: 
- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Javnog preduzeća i stara 
        se o njihovoj realizaciji, 
- usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja, 
- donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača, 
- nadzire rad direktora, 
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Javnog preduzeća, 
- uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, 
        finansijske izveštaje i politiku upravljanja rizicima, 
- utvrđuje finansijske izveštaje Javnog preduzeća i dostavlja ih osnivaču 
        radi davanja saglasnosti, 
- donosi statut uz saglasnost osnivača, 
- odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz 
         saglasnost osnivača, 
- donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz 
        saglasnost osnivača, 
- daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa 
        ovom Odlukom, statutom Javnog preduzeća i propisima kojima se uređuje 
        pravni položaj privrednih društava, 
- zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća, 
- vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Odlukom, statutom 
        i propisima kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava. 
 
         Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje 
nadležnosti na direktora ili drugo lice u javnom preduzeću. 
 

Član 16. 
 
         Za predsednika i člana Nadzornog odbora, osim člana koji se imenuje iz reda 
zaposlenih, imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove: 
- da je punoletno i poslovno sposobno, 
- da ima stečeno visoko obrazovanje trećeg ili drugog stepena, odnosno 
         završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, 
- najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju, 
- da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnog 
         upravljanja, 
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- da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv 
         privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije 
         izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog 
         preduzeća. 
 

Član 17. 
 
         Direktora Javnog preduzeća imenuje Skupština opštine Bački Petrovac na 
period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa. 
 
         Za direktora Javnog preduzeća imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove: 
 
- da je punoletno i poslovno sposobno lice, 
- da je državljanin Republike Srbije, 
- da ima stečeno obrazovanje najmanje prvog stepena studija, odnosno 
         završene osnovne studije u trajanju do tri godine, građevinske,mašinske, 
         pravne ili ekonomske struke, 
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine 
        iskustva na rukovodećem položaju, 
- da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv 
        privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije 
        izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog 
        preduzeća. 
 
         Direktor Javnog preduzeća zasniva radni odnos na određeno vreme. 
 

Član 18. 
 
         Direktor Javnog preduzeća: 
- predstavlja i zastupa Javno preduzeće, 
- organizuje i rukovodi procesom rada, 
- vodi poslovanje Javnog preduzeća, 
- odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća, 
- predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo 
        sprovođenje, 
- predlaže finansijske izveštaje, 
- izvršava odluke Nadzornog odbora, 
- vrši druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i statutom Javnog    
        preduzeća. 
 

Član 19. 
 
         Javni konkurs za imenovanje direktora sprovodi Komisija za imenovanja. 
 
         Komisiju za imenovanja obrazuje Skupština Opštine Bački Petrovac, s tim da 
jedan član komisije mora biti imenovan na predlog Stalne konferencije gradova 
i opština. 
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        Predsednik i članovi komisije ne mogu biti narodni poslanici, poslanici 
u Skupštini autonomne pokrajine, odbornici u Skupštini opštine, kao ni imenovana 
lica u organima državne uprave, organima autonomne pokrajine ili organima jedinica 
lokalne samouprave. 
 

Član 20. 
 
         Sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem odluke o sprovođenju 
javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća koju donosi Skupština 
Opštine Bački Petrovac. 
 
          Predlog za donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje 
direktora Javnog preduzeća donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 21. 
 
         Komisija sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje 
i među njima sprovodi izborni postupak. 
         U izbornom postupku se, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja 
i veština, utvrđuje rezultat kandidata prema merilima  propisanim za imenovanje 
direktora Javnog preduzeća. 
         Merila propisana za imenovanje direktora Javnog preduzeća utvrđuje Opštinsko 
veće Opštine Bački Petrovac svojim rešenjem. 

 
Član 22. 

 
            Kandidate koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora Javnog 
preduzeća, komisija uvršćuje na rang listu.  
            Lista za imenovanje sa najviše tri najbolje rangirana kandidata sa brojčano 
iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje, kao 
i zapisnik o izbornom postupku komisija dostavlja se Opštinskom veću Opštine Bački 
Petrovac.  
            Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na osnovu liste za imenovanje 
i zapisnika o izbornom postupku, utvrđuje predlog akta o imenovanju i dostavlja ga 
Skupštini opštine Bački Petrovac radi razmatranja i donošenja. 
            Skupština Opštine Bački Petrovac odlučuje o imenovanju direktora Javnog 
preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog 
kandidata sa liste. 
            Rešenje o imenovanju direktora je konačno. 
            Rešenje o imenovanju dostavlja se licu koje je imenovano i objavljuje se u 
Službenom glasniku Republike Srbije, u Službenom listu Opštine Bački Petrovac i na 
internet stranici Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 23. 
 
             Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i 
razrešenjem. 
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Član 24. 
 
              Skupština Opštine Bački Petrovac imenuje vršioca dužnosti direktora, u 
sledećim slučajevima: 
 ukoliko direktoru prestane mandat zbog isteka perioda na koji je imenovan,  
      zbog podnošenja ostavke ili u slučaju razrešenja pre isteka mandata; 
 ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji direktora; 
 u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti direktora. 

Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji nije duži od šest meseci. 
U naročito opravdanim slučajevima, a radi sprečavanja nastanka materijalne štete, 

Skupština Opštine Bački Petrovac može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti 
direktora na još jedan period od šest meseci. 

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća imenuje se na predlog Opštinskog 
veća Opštine Bački Petrovac, bez sprovođenja javnog konkursa. 

Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlašćenje direktora. 
 

Član 25. 
 
      Javno preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane 
ovlašćenog revizora. 
 

Član 26. 
 
      Opšti akti Javnog preduzeća su statut i opšti akti utvrđeni zakonom. 

 
Član 27. 

 
      Statut Javnog preduzeća donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća uz saglasnost  
Skupštine opštine Bački Petrovac. 
      Statutom se bliže  utvrđuje: poslovanje, način ostvarivanja poslova i zadataka, 
bliže odredbe o položaju, pravima i obavezama Nadzornog odbora, direktora 
i normativnim aktima, koji oni donose kao i o položaju, pravima i obavezama stručne 
službe i druga pitanja od značaja za poslovanje javnog preduzeća. 

 
Član 28. 

 
               Radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u Javnom preduzeću, Skupština 
opštine daje saglasnost na: 
 Statut, 
 davanje garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja 
         za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa; 
 tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim ako drugim zakonom 
         nije predviđeno da tu saglasnost daje drugi državni organ; 
 raspolaganje (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su 
         preneta u svojinu Javnog preduzeća, veće vrednosti, koja je u neposrednoj 

               funkciji obavljanja delatnosti iz delokruga rada Javnog preduzeća; 
 akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga; 
 ulaganje kapitala; 
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 statusne promene; 
 druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti 
        od opšteg interesa i osnivačkim aktom. 
 
              Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1.ovog člana podnosi Opštinsko veće 
Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 29. 
 
              Javnost u radu Javnog preduzeća obezbeđuje se redovnim izveštavanjem 
javnosti o programu rada preduzeća, realizaciji programa, kao i o drugim činjenicama 
koje mogu biti od interesa za javnost, a naročito: o revidiranim finansijskim 
godišnjim izveštajima, kao i o mišljenju ovlašćenog revizora za taj izveštaj, izveštaj 
o posebnim ili vanrednim revizijama, o sastavu Nadzornog odbora, o imenu direktora, 
o organizacionoj strukturi preduzeća, kao i o načinu komunikacije sa javnošću. 
 

Član 30. 
 
             Javno preduzeće može osnovati zavisno društvo kapitala za obavljanje 
delatnosti iz predmeta svog poslovanja utvrđenog ovom Odlukom. 
              Na akt iz  prethodnog stava ovog člana saglasnost daje osnivač. 
 

Član 31. 
 
               Unapređenje rada i razvoja Javnog preduzeća, zasniva se na dugoročnom 
i srednjeročnom planu rada i razvoja, koji donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća. 
               Za svaku kalendarsku godinu Javno preduzeće donosi godišnji program 
poslovanja (u daljem tekstu: Program) i dostavlja ga osnivaču radi davanja 
saglasnosti, najkasnije do 01.decembra tekuće godine za narednu godinu. 
                Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač. 
                Usvojeni Program Javnog preduzeća mora da sadrži: planirane izvore 
prihoda i pozicije rashoda po namenama; planirani način raspodele dobiti Javnog 
preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća; elemente za 
celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, zarada i zapošljavanja u tom 
preduzeću; kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, 
propagandu i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje naknade za rad 
predsednika i članova Nadzornog odbora. 
                Usvojeni Program Javnog preduzeća dostavlja se resornom ministarstvu, 
ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada, 
ministarstvu nadležnom za poslove finansija i ministarstvu nadležnom za poslove 
lokalne samouprave. 
 

Član 32. 
 

             Javno preduzeće dužno je da resornom ministarstvu, ministarstvu nadležnom 
za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada  i ministarstvu 
nadležnom za poslove finansija i resornom odeljenju opštinske uprave dostavlja 
tromesečne izveštaje o realizaciji Programa. 
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Član 33. 
 

             Javno preduzeće dužno je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija 
mesečno i resornom odeljenju opštinske uprave dostavlja izveštaj o rokovima 
izmirenja obaveza prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se 
određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. 
 

 Član 34. 
 
                Na zahtev Skupštine opštine Bački Petrovac, odnosno Opštinskog veća 
opštine Bački  Petrovac, a najmanje jednom godišnje, Javno preduzeće obaveštava 
Skupštinu opštine Bački Petrovac, odnosno Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, 
o svom radu. 

 
Član 35. 

 
               Javno preduzeće posluje sredstvima u javnoj svojini Opštine Bački 
Petrovac. 

 
Član 36. 

 
               Sredstva Javnog preduzeća se koriste prema programima i finansijskim 
planovima Javnog preduzeća, koje donosi Nadzorni odbor uz saglasnost osnivača. 
 

Član 37. 
 
              Za izvršavanje stručnih, finansijskih i administrativno-tehničkih poslova 
Javno preduzeće obrazuje stručnu službu. 

 
Član 38. 

 
                  Do donošenja opštih akata potrebnih za obavljanje delatnosti Javnog 
preduzeća primenjivaće se opšti akti preduzeća, koji su važili do stupanja na snagu 
ove Odluke. 
 

Član 39. 
 
                   Do imenovanja Nadzornog odbora Javnog preduzeća, poslove Nadzornog 
odbora obavljaće Upravni odbor preduzeća, dok će poslove direktora preduzeća do 
imenovanja obavljati vd direktor preduzeća, pravnik Vladimir Turan. 
 

Član 40. 
 

                   Javno preduzeće je dužno da svoj Statut uskladi u roku od 30 dana od 
dana usklađivanja osnivačkog akta. 

 
                 Statut Javnog preduzeća stupa na pravnu snagu danom davanja saglasnosti 
od strane Skupštine Opštine Bački Petrovac. 
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Član 41. 

 
                 Direktor Javnog preduzeća doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na 
pravnu snagu  Statuta Javnog preduzeća, akt o unutrašnjoj organizaciji 
i sistematizaciji radnih mesta uz saglasnost Nadzornog odbora Javnog preduzeća. 
                  Raspoređivanje radnika na osnovu akta o unutrašnjoj  organizaciji 
i sistematizaciji radnih mesta izvršiće direktor u roku od 15 dana od dana davanja 
saglasnosti na isti akt od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća. 
 

Član 42. 
 

                Skupština Opštine Bački Petrovac imenovaće Nadzorni odbor Javnog 
preduzeća u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 
                Danom imenovanja predsednika i članova Nadzornog odbora prestaje sa 
radom Upravni odbor Javnog preduzeća, a njegovom predsedniku i članovima 
prestaje mandat. 
 

Član 43. 
 

                Konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća biće raspisan najkasnije 
do 30. juna 2013. godine.        
 
                                                            Član 44. 
 
                 Skupština opštine Bački Petrovac u svojstvu osnivača ulaže svoj ulog u 
osnovni kapital preduzeća u iznosu od 500,00 dinara.  
 

Član 45. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 
„Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 

 
         

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 
Broj: 011-92/2013-02 
Dana: 27.09.2013. godine                                                                                   
Bački Petrovac 
 
                                                                                                        PREDSEDNIK  
                                                                                                 SKUPŠTINE OPŠTINE 
  
            Dr Rajko Perić, dipl.ecc., s.r. 
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SAMOSTALNI ČLANOVI 
ODLUKE 

O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA  
ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I URBANIZAM  

„PROGRES“ BAČKI PETROVAC 
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/90) 

 
Član 19. 

 
  Javno preduzeće je pravni sledbenik dela delatnosti poslova Mesnih zajednica iz 

komunalnih delatnosti, SIZ-a za lokalne puteve Bački Petrovac sa sedištem u Bačkom 
Petrovcu u ulici Kolarovoj br. 17. upisane u registar Osnovnog suda Novog Sada pod 
brojem Fi SIZ 65/83, SIZ-a za stanovanje Bački Petrovac sa sedištem u Bačkom Petrovcu 
u ul. Kolarovoj br. 17 upisane u registar Osnovnog suda Novog Sada pod brojem Fi SIZ 
6/85 i Opštinskog zavoda za urbanizam, geodeziju i imovinsko-pravne poslove opštine 
Bački Petrovac.  
 

Član 20. 
 

  Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju javnog 
komunalnog preduzeća doneta na sednici Skupštine opštine Bački Petrovac dana 
29.12.1989.godine.  
 
 
 
 

SAMOSTALNI ČLANOVI  
ODLUKE O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU 

JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I 
URBANIZAM «PROGRES» BAČKI PETROVAC 
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 7/2004) 

 
Član 14. 

 
Do imenovanja direktora funkciju vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća 

vršiće ing. maš. Činčurak Jan.  
Upravni odbor javnog preduzeća dužan je da u roku od 60 dana od dana  

donošenja ove Odluke Statut iz člana 12. ove Odluke uskladi sa odredbama ove Odluke i 
dostavi Skupštini opštine Bački Petrovac, radi davanja saglasnosti na isti.  

 
Član 15. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke poslovi Službe urbanizma iz javnog 

preduzeća «Progres» Bački Petrovac nastaviće da se vrše u Opštinskoj upravi opštine 
Bački Petrovac sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o planiranju i izgradnji («Službeni 
glasnik RS», br. 47/2003) – u Odeljenju za privredu Opštinske uprave.  
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U Odeljenje iz prethodnog stava preuzeće se zaposlena lica koja su obavljala 

poslove urbanizma u skladu sa zakonskim nadležnostima, odgovarajuće predmete i akte 
kao i odgovarajuću opremu i sredstva rada.  

Opštinska uprava će aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih 
mesta u Opštinskoj upravi utvrditi radno mesto za obavljanje poslova urbanizma u skladu 
sa zakonom i utvrditi uslove za njihovo vršenje u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke.  

 
Član 16. 

 
 Opštinska uprava će preuzeti radnike, predmete odnosno odgovarajuću opremu i 

sredstva iz člana 15. stav 2. ove Odluke na osnovu sporazuma sačinjenog sa javnim 
preduzećem «Progres» Bački Petrovac. Sporazum iz prethodnog stava zaključiće se uz 
prethodnu saglasnost Izvršnog odbora opštine Bački Petrovac.  
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   194. 
 
 На основу члана 45. став 1. Статута Општине Бачки Петровац („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), Комисија за прописе 
Скупштине општине Бачки Петровац, на својој VIII седници, одржаној 07.11.2013. 
године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о промени облика организовања 
Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић у Јавно предузеће КСП 
„Комуналац“ Маглић. 
 Пречишћени текст Одлуке о промени облика организовања Друштвеног 
предузећа КСП „Комуналац“ Маглић у Јавно предузеће КСП „Комуналац“ Маглић 
обухвата: Одлуку о промени облика организовања Друштвеног предузећа КСП 
„Комуналац“ Маглић, у Јавно предузеће КСП „Комуналац“ Маглић („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2008), Одлуку о изменама и допунама 
Одлуке о промени облика организовања Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“ 
Маглић у Јавно предузеће КСП „Комуналац“ Маглић („Службени лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 4/2009), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о промени 
облика организовања Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић у Јавно 
предузеће КСП „Комуналац“ Маглић („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 6/2013) и Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о промени облика 
организовања Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић у Јавно предузеће 
КСП „Комуналац“ Маглић („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
11/2013).              
  
                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И Ц А 
                                                                                           КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

                                                                                      Милота Тот, с.р. 
 
 

 О Д Л У К А 
О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА  

ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА КСП „КОМУНАЛАЦ“МАГЛИЋ  
У ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КСП „КОМУНАЛАЦ“, МАГЛИЋ  

(пречишћени текст) 
 
 

  1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

             Друштвено предузеће КСП „Комуналац“Маглић, основано Одлуком Савета 
Месне заједнице Маглић бр. 049/90 од 23.07.1990. године и уписано у регистар 
Привредних субјеката под БД 33016/2005 од 17.06.2005.године, које користи 
средства у државној својини на којима право коришћења има Месна заједница 
Маглић, мења облик организовања у Јавно предузеће за комуналне и стамбене 
послове „КОМУНАЛАЦ“, Маглић. 
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Члан 2. 
 

 Оснивач Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове 
„КОМУНАЛАЦ“, Маглић (у даљем тексту:Предузеће), је општина Бачки Петровац. 
                 Оснивачка права Предузећа врши Скупштина општине Бачки Петровац 
(у даљем тексту: Оснивач). 
 

Члан 3. 
 

   Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном 
својом имовином (потпуна одговорност). 
 
 
 2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 4. 
 

 Пословно име Предузећа гласи: Јавно предузеће за комуналне и 
стамбене послове „КОМУНАЛАЦ“, Маглић. 
  Седиште је у Маглићу, ул. Маршала Тита бр. 46. 
 Скраћени назив: ЈКП  „КОМУНАЛАЦ“ Маглић. 
 Одлуку о промени назива и седишта фирме доноси Надзорни одбор 
Предузећа уз сагласност Скупштине општине Бачки Петровац. 
 

(Члан 5. брисан) 
 

Члан 6. 
 
                 „Делатност Предузећа је: 
 
Претежна делатност Предузећа је : 
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
 
 Предузеће ће у оквиру свог делокруга рада обављати и остале законом дефинисане 
делатности: 
37.00 Уклањање отпадних вода 
38.11 Скупљање отпада који није опасан 
38.2   Третман и одлагање отпада 
38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан 
42.11  Изградња путева и аутопутева 
43.11  Рушење објеката 
43.12  Припремна градилишта 
43.22  Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих 
            система 
47.8    Трговина на мало на тезгама и пијацама 
47.81  Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама 
             и пијацама 
47.82  Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама 
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47.89  Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама 
69.10  Правни послови 
69.20  Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско 
           саветовање 
70.10  Управљање економским субјектом 
70.22  Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем 
81.10  Услуге одржавања објеката 
81.21  Услуге редовног чишћења зграда 
81.22  Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
81.29  Услуге осталог чишћења 
81.30  Услуге уређења и одржавања околине 
82.1    Канцеларијско-административне и помоћне делатности 
82.11  Комбиноване канцеларијско-административне услуге 
82.19  Фотокопирање, припремање, докумената и друга специјализована  
           канцеларијска подршка 
96.03  Погребне и сродне делатности 
 
           Ради остваривања потреба и интереса из делокруга пословања Предузеће 
може вршити и следеће послове и задатке:  
 

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
- одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним 
 отпадом, 
- одржавање депонија,  
- одржавање јавних зелених површина, 
- одржавање улица и путева, 
- управљање пијацама и вашарима, 
- управљање гробљима и погребне услуге,  
- сакупљање и сахрањивање угинулих животиња, 
- димничарске услуге, 
- управљање јавним паркиралиштима,        
- друге поверене послове од стране органа локалне самоуправе, у складу са 
Законом и одлукама Скупштине општине Бачки Петровац, као и стручно- 
техничке, рачуноводствене и финансијске послове из делокруга свога рада. 

 
3. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Члан 7. 
 

 Предузеће је дужно да делатности од општег интереса, за које је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује уредно, континуирано и квалитетно пружање 
услуга грађанима и другим субјектима и развија и унапређује обављање делатности 
од општег интереса. 

Члан 8. 
 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа оснивач је обавезан да 
предузме мере прописане Законом, а којима ће обезбедити услове за несметано 
функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано. 
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                У случају поремећаја или прекида у пружању услуга услед више силе или 
других разлога које Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи уз обавезу да 
одмах предузме мере за отклањање узрока поремећаја односно прекида  или на 
други начин обезбеди пружање услуга. Предузеће је обавезно да истовремено о 
томе обавести Оснивача.  
 

(Чланови 9.,10. и 11. брисани) 
 

 4. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 12. 
 

Предузеће заступа и представља директор Предузећа. 
Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности 

уписан у Регистар привредних субјеката.  
 

Члан 13. 
 

Овлашћење за заступање директор Предузећа може пренети и на друге 
запослене у Предузећу, писаним пуномоћјем, којим се утврђују врсте и границе 
овлашћења за заступање. 
 

5. ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 14. 
  
                  Предузећу се поверавају на коришћење управљање и одржавање 
покретне и непокретне ствари, новчана средства, хартије од вредности и друга 
имовинска права, досадашњег Предузећа, укључујући и право коришћења над 
средствима у државној својини, односно добрима од општег интереса. 
                  Предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином. 
 

Члан 15. 
 
 Оснивачки капитал Јавног предузећа чини износ од 53.851.000,00 динара, 
који се прерачунава у евре по средњем курсу НБС на дан доношења ове одлуке, а 
који је у годишњем финансијском извештају за 2007.годину евидентиран као 
капитал привредног субјекта.  

Члан 16. 
 
 Средства за рад и обављање делатности Јавно предузеће обезбеђује 
обављањем делатности за које је регистровано – сопствени приходи. 
               Имовина Предузећа је у државној својини. 
 

Члан 17. 
 
 Предузеће не може располагати имовином без претходне сагласности 
оснивача.  
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 6. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 18. 
 

           Предузеће има својство правног лица. 
           Предузеће се региструје код надлежне агенције. 
           У правном промету са трећим лицима предузеће иступа у своје име и за свој 
рачун. 
           Предузеће за своје обавезе одговара свом својом имовином. 
           Предузеће заступа и представља директор, без ограничења. 

 
Члан 19.  

 
           Предузеће има свој печат и штамбиљ. 
           Печат је округлог облика пречника 40 мм који садржи грб Републике Србије 
у средини око којег исписан текст на српском језику, ћириличним писмом : 
Република Србијa, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Бачки Петровац, 
Јавно предузеће за комуналне и стамбене послове „КОМУНАЛАЦ“ Маглић. 
           Штамбиљ је правоугаоног облика димензије 6 x 4 цм и садржи фирму, место, 
број предмета и датум, и служи за пријем и отпрему поште. 
 

Члан 20. 
 
           Управљање у предузећу организовано је као једнодомно. 
           Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор. 
 

Члан 21. 
 
            Надзорни одбор има укупно 3 члана с тим да се један члан именује из реда 
запослених у Предузећу. 
            Председника и чланове Надзорног одбора у Предузећу  именује и разрешава 
Скупштина општине Бачки Петровац. 
            Представник запослених у Надзорном одбору у Предузећу предлаже се на 
начин утврђен Статутом Предузећа. 
            Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири 
године уз могућност поновног избора. 
            Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Надзорном одбору, чију висину одређује  Скупштина општине 
Бачки Петровац на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
Предузећа. 

Члан 22. 
 

        Надзорни одбор: 
- утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Предузећа и стара 
      се о њиховој реализацији, 
- усваја извештај о степену реализације програма пословања, 
- доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача, 
- надзире рад директора, 
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- врши унутрашњи надзор над пословањем Предузећа, 
- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу,  
    финансијске извештаје и политику управљања ризицима, 
- утврђује финансијске извештаје Предузећа и доставља их оснивачу 
     ради давања сагласности, 
- 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 
     овом Одлуком, статутом Предузећа и прописима којима се уређује правни     
     положај привредних друштава, 
- закључује уговоре о раду на одређено време са директором Предузећа, 
- врши друге послове у складу са законом, овом Одлуком, 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 Предузећу. 
 

Члан 23. 
 
         За председника и члана Надзорног одбора, осим члана који се именује из реда 
запослених, именује се лице које испуњава следеће услове: 

- да је пунолетно и пословно способно, 
- да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно 
    завршене основне студије у трајању од најмање четири године,  
- 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 
    Предузећа. 

Члан 24. 
 
         Директора Предузећа именује Скупштина општине Бачки Петровац на период 
од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 
 
         За директора Предузећа именује се лице које испуњава следеће услове: 
 

- да је пунолетно и пословно способно лице, 
- да је држављанин Републике Србије, 
- да има стечено образовање најмање првог степена односно завршене 
     основне студије у трајању до три године,  грађевинске,машинске, правне 
     или  економске струке, 
- да има најмање пет година радног искуства, од чега најмање три године 
     искуства на  руководећем положају, 
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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. 
 

         Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 

Члан 25. 
 
        Директор Предузећа: 

- представља и заступа Предузеће, 
- 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 одређене законом, овом Одлуком и статутом    
     Предузећа. 

Члан 26. 
 

Јавни конкурс за именовање директора спроводи Комисија за именовања. 
 

 Комисију за именовања образује Скупштина Општине Бачки Петровац, с тим 
да један члан комисије мора бити именован на предлог Сталне конференције 
градова и општина. 
 
       Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици 
у Скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини општине, као ни 
именована лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или 
органима јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 27. 
 
         Спровођење јавног конкурса започиње доношењем одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора Предузећа коју доноси Скупштина 
Општине Бачки Петровац. 
 
          Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора Предузећа доноси Општинско веће Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 28. 
 
         Комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање 
и међу њима спроводи изборни поступак. 
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         У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања 
и вештина, утврђује резултат кандидата према мерилима  прописаним за 
именовање директора Предузећа. 
         Мерила прописана за именовање директора Предузећа утврђује Општинско 
веће Општине Бачки Петровац својим решењем. 
 

Члан 29. 
 

Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора 
Предузећа, комисија увршћује на ранг листу.  
     Листа за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, 
као и записник о изборном поступку комисија доставља се Општинском већу 
Општине Бачки Петровац.  
            Општинско веће Општине Бачки Петровац на основу листе за именовање 
и записника о изборном поступку, утврђује предлог акта о именовању и доставља 
га Скупштини општине Бачки Петровац ради разматрања и доношења. 
            Скупштина Општине Бачки Петровац одлучује о именовању директора 
Предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког 
другог кандидата са листе. 
            Решење о именовању директора је коначно. 
            Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у 
Службеном гласнику Републике Србије, у Службеном листу Општине Бачки 
Петровац и на интернет страници Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 30. 
 

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

Члан 31. 
 
             Скупштина Општине Бачки Петровац 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, Скупштина Општине Бачки Петровац може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 
           Вршилац дужности директора предузећа именује се на предлог Општинског 
већа Општине Бачки Петровац, без спровођења јавног конкурса. 
            Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора. 
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Члан 32. 
 
            Предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране 
овлашћеног ревизора. 

Члан 33. 
 
           Општи акти Предузећа су статут и општи акти утврђени законом. 
 

Члан 34. 
 
           Статут Предузећа доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност  
Скупштине 
општине Бачки Петровац. 

Статутом се ближе  утврђује: пословање, начин остваривања послова 
и задатака, ближе одредбе о положају, правима и обавезама Надзорног одбора, 
директора и нормативним актима, који они доносе као и о положају, правима 
и обавезама стручне службе и друга питања од значаја за пословање Предузећа. 
 

Члан 35. 
 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Предузећу, Скупштина 
општине даје сагласност на: 

 Статут, 
 давање гаранција, авала, јемстава, 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 законом 
   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 из делокруга рада Предузећа; 
 акт о општим условима за испоруку производа и услуга; 
 улагање капитала; 
 статусне промене; 
 друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности  
  од општег интереса и оснивачким актом. 

 
Предлог за давање сагласности из става 1.овог члана подноси Општинско 

веће Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 36. 
 
              Јавност у раду Предузећа обезбеђује се редовним извештавањем јавности 
о програму рада Предузећа, 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 за 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. 
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Члан 37. 
 
            Предузеће може основати зависно друштво капитала за обављање 
делатности из предмета свог пословања утврђеног овом Одлуком. 
На акт из  претходног става овог члана сагласност даје оснивач. 
 

Члан 38. 
 
              Унапређење рада и развоја Предузећа, заснива се на дугорочном 
и средњерочном плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор Предузећа. 
               За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи програм 
пословања (у даљем тексту: Програм) и доставља га оснивачу ради давања 
сагласности, најкасније до 01.децембра текуће године за наредну годину. 
                Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 
                Усвојени Програм Предузећа мора да садржи: планиране изворе прихода 
и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле добити Предузећа, 
односно планирани начин покрића губитка Предузећа; елементе за целовито 
сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и запошљавања у том 
Предузећу; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 
пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад 
председника и чланова Надзорног одбора. 
                Усвојени Програм Предузећа доставља се ресорном министарству, 
министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове 
рада, министарству надлежном за послове финансија и министарству надлежном за 
послове локалне самоуправе. 

Члан 39. 
 

             Предузеће дужно је да ресорном министарству, министарству надлежном за 
послове трговине, министарству надлежном за послове рада  и министарству 
надлежном за послове финансија и ресорном одељењу општинске управе доставља 
тромесечне извештаје о реализацији Програма. 
 

Члан 40. 
 

             Предузеће дужно је да министарству надлежном за послове финансија и 
ресорном одељењу општинске управе месечно доставља извештај о роковима 
измирења обавеза према привредним субјектима, утврђених законом којим се 
одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 

 Члан 41. 
 
                На захтев Скупштине општине Бачки Петровац, односно Општинског 
већа Општине Бачки  Петровац, а најмање једном годишње, Предузеће обавештава 
Скупштину општине Бачки Петровац, односно Општинско веће Општине Бачки 
Петровац, о свом раду. 

Члан 42. 
 
               Предузеће послује средствима у јавној својини Општине Бачки Петровац. 



 Страна  24 од 34    08. новембра 2013. СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  12 

Члан 43. 
 
               Средства Предузећа се користе према програмима и финансијским 
плановима Предузећа, које доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача. 
 

Члан 44. 
 
              За извршавање стручних, финансијских и административно-техничких 
послова  Предузеће образује стручну службу. 
 

7. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 45. 
 

 Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду, 
безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине. 
                    Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди 
рационално коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите 
животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену 
прописа, односно предузимање мера заштите животне средине у складу са 
Законом. 
 
 8. САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ 
 

Члан 46. 
  
                   Органи Предузећа су дужни да омогуће деловање организације 
синдиката у складу са њеном улогом и задацима. 
                    Запослени у Предузећу имају право на штрајк у складу са законом 
којим се уређују услови за организовање штрајка и актом оснивача о минимуму 
процеса рада.  
 
  9. ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 

Члан 47. 
  
                      Предузеће је обавезно да благовремено, истинито и потпуно 
информише грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и развојним 
програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су настале 
или ће настати у вршењу своје делатности.  
                      Обавештење се врши преко средстава јавног информисања или на 
други погодан начин.  
 

Члан 48. 
 
 Органи Предузећа су дужни  да обезбеде јавност рада и редовно, 
благовремено потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и 
пословању Предузећа, а нарочито развојним плановима и њиховом утицају на 
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економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити 
безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити и 
статусним променама. 
                   Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на 
огласној табли Предузећа, путем службених саопштења, радних састанака и на 
други погодан начин. 
 
  10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
 

До доношења општих аката потребних за обављање делатности Предузећа 
примењиваће се општи акти Предузећа, који су важили до ступања на снагу ове 
Одлуке. 

Члан 50. 
 

До именовања Надзорног одбора Предузећа, послове Надзорног одбора 
обављаће Управни одбор предузећа, док ће послове директора Предузећа до 
именовања обављати директор Предузећа, Чедомир Рупар. 
 

Члан 51. 
 

Јавно Предузеће је дужно да свој Статут усклади у року од 30 дана од дана 
усклађивања оснивачког акта. 

                 Статут Предузећа ступа на правну снагу даном давања сагласности од 
стране Скупштине Општине Бачки Петровац. 

 
Члан 52. 

 
                 Директор Предузећа донеће у року од 30 дана од дана ступања на правну 
снагу  Статута Предузећа, акт о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места уз сагласност Надзорног одбора Предузећа. 
                Распоређивање радника на основу акта о унутрашњој  организацији 
и систематизацији радних места извршиће директор у року од 15 дана од дана 
давања сагласности на исти акт од стране Надзорног одбора Предузећа. 
 

Члан 53. 
 

                Скупштина Општине Бачки Петровац именоваће Надзорни одбор 
Предузећа у року од тридесет дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
                Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора престаје са 
радом Управни одбор Предузећа, а његовом председнику и члановима престаје 
мандат. 

Члан 54. 
 

                Конкурс за именовање директора Предузећа биће расписан најкасније до 
30. јуна 2013. године.       
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                                                              Члан 55. 
 
                Скупштина општине Бачки Петровац у својству оснивача улаже свој улог 
у основни капитал предузећа у износу од 500,00 динара.         

 
Члан 56. 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011-91/2013-02  
Дана: 27.09.2013. године 
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
           
                                                                                          Др Рајко Перић, дипл.ецц., с.р. 
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   195. 
 
 Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012) i člana 11. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 
2013. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 17/2012) nakon razmatranja predloga 
rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko veće Opštine Bački 
Petrovac na svojoj  34. sedinci održanoj dana 04.10.2013 godine jednoglasno je donelo 
sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 
 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. 
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 30. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska 
rezerva» o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 1.000,00 dinara za povećanje 
aproprijacije u razdelu 3. glava 01 – Opštinska uprava, pozicija 48.1, ek.klasifikacija 621 
– Nabavka domaće finansijske imovine, za uplatu osnivačkog uloga Opštine Bački 
Petrovac u osnovni kapital Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ 
Bački Petrovac u iznosu od 500,00 dinara i Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić 
u iznosu od 500,00 dinara. 

 
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku 

administraciju  Opštinske uprave  Opštine Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 

Broj:016-4/267-2013                                                                  PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum:  04.10.2013                                                                        
Bački Petrovac                                                                              Pavel Marčok, prof., s.r.                                 
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  196. 
 
 Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012) i člana 11. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 
2013. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 17/2012) nakon razmatranja predloga 
rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko veće Opštine Bački 
Petrovac na svojoj  34. sedinci održanoj dana 23. oktobra 2013 godine jednoglasno je 
donelo sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. 
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 30. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska 
rezerva» o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 153.000,00 dinara za 
otvaranje aproprijacije u razdelu 3. glava 24 – Mesna zajednica Gložan, pozicija 190.2, 
ek.klasifikacija 416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, za isplatu naknada za 
sprovođenje referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa  za područje MZ 
Gložan, 

 
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 

Broj:016-4/273  -2013                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum: 23.10.2013                                                                        
Bački Petrovac                                                                             Pavel Marčok, prof., s.r.                                  
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    197. 
 
 Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012) i člana 11. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 
2013. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 17/2012) nakon razmatranja predloga 
rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko veće Opštine Bački 
Petrovac na svojoj 34. sedinci održanoj dana 23.oktobra 2013 godine jednoglasno je 
donelo sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 
 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. 
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 30. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska 
rezerva» o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 280.000,00 dinara za 
povećanje aproprijacije u razdelu 3. glava 01 – Opštinska uprava, pozicija 45, 
ek.klasifikacija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, za isplatu štete po 
presudi tužioca Struhar Ivana posl.br: III.P.1442/2013 od dana 20.06.2013. godine na ime 
pretrpljene nematerijalne štete. 

 
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku 

administraciju  Opštinske uprave  Opštine  Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 
 

 
Republika Srbija 

Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 
 

Broj: 016-4/ 274-2013                                                                 PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum: 23.10.2013                                                                          
Bački Petrovac                                                                                Pavel Marčok, prof., s.r.                               
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  198. 
 
 Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012) i člana 11. Odluke o budžetu Oštine Bački Petrovac za 
2013. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 17/2012) nakon razmatranja predloga 
rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko veće Opštine Bački 
Petrovac na svojoj 34. sedinci održanoj dana 23.10.2013. godine jednoglasno je donelo 
sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 
 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. 
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 30. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska 
rezerva» o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 220.000,00 dinara za 
povećanje aproprijacije u razdelu 3. glava 23 – Mesna zajednica Maglić, pozicija 187, 
ek.klasifikacija 511 – zgrade i građevinski objekti, radi učešća sopstvenih sredstava u 
odobrenim sredstvima za projekat crpne stanice. 

 
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 
 

 
Republika Srbija 

Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 

Broj:016-4/275 -2013                                                                 PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum: 23.10.2013.                                                                                                                               
Bački Petrovac                                                                             Pavel Marčok, prof., s.r. 
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  199. 
 
 Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012) i člana 11. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 
2013. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 17/2012) nakon razmatranja predloga 
rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko veće Opštine Bački 
Petrovac na svojoj 34. sedinci održanoj dana 23.10.2013. godine jednoglasno je donelo 
sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 
 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. 
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 30. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska 
rezerva» o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 162.000,00 dinara za 
povećanje aproprijacije u razdelu 3. glava 01 – Opštinska uprava, pozicija 45, 
ek.klasifikacija 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, za isplatu štete po 
presudi Osnovnog suda u Novom Sadu, sudska jedinica u Bačkom Petrovcu posl.br: P 
6169/2013 od dana 17.06.2013. godine na ime pretrpljene nematerijalne štete. 

 
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 
 

Broj:016-4/283-2013                                                                   PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum:  23.10.2013                                                                                                                         
Bački Petrovac                                                                              Pavel Marčok, prof. , s.r.    
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 200. 
 
 Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012) i člana 11. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 
2013. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 17/2012) nakon razmatranja predloga 
rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko veće Opštine Bački 
Petrovac na svojoj 34 sedinci održanoj dana 23.10. 2013. godine jednoglasno je donelo 
sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 
 

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. 
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 30. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska 
rezerva» o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 96.000,00 dinara za 
povećanje aproprijacije u razdelu 3. glava 01 – Opštinska uprava, pozicija 46, 
ek.klasifikacija 485 – naknada štete nanete od strane državnih organa, na ime naknade 
materijalne štete koja je nastala na automobilu vlasnika Tordaji Vladimira iz Kisača kao 
posledica pada stabla drveta usled vremenske neprilike. 

 
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 

Broj: 016-4/285-2013                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum: 23.10.2013                                                                                                                          
Bački Petrovac                                                                            Pavel Marčok, prof., s.r. 
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   201. 
 
Na osnovu člana 58. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 

Republike Srbije“ broj 129/2007) i člana 99. stav 3. Statuta Opštine Bački Petrovac 
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Predsednik 
Opštine Bački Petrovac je dana 9. oktobra 2013. godine doneo sledeće 
 
 

REŠENJE  O  DOPUNI REŠENJA 
O POSTAVLJANJU POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE  

ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI 
 
 
I 
 

U Rešenju o postavljanju pomoćnika predsednika opštine za društvene delatnosti 
broj 016-1/191-2012 od 20. septembra 2012. godine u tački I dodaje se novi stav koji 
glasi: 

 
„Imenovani neće biti na stalnom radu u Opštinskoj upravi Opštine Bački 

Petrovac, već će za obavljanje funkcije pomoćnika predsednika Opštine Bački Petrovac 
za društvene delatnosti ostvarivati pravo na mesečnu neto novčanu naknadu u iznosu od 
40% od plate predsednika Opštine Bački Petrovac.“ 
 
 

II 
 

Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu 
Opštine Bački Petrovac“. 

 
 

REPUBLIKA SRBIJA 
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
PREDSEDNIK OPŠTINE   

 
 
 

Broj: 016-1/199-2013 
Dana: 9. oktobra 2013. godine 
Bački Petrovac 

 
                                         PREDSEDNIK  OPŠTINE 

 
                                                                                    Pavel Marčok, prof., s.r. 
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