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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 10

Жабаљ, 03.06.2015.

Година 44

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТОВИ
На основу члана 49. Статута општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 8/2011 и 8/2012)
Комисија за статутарна питања и нормативна акта на 22. седници, дана 22.05.2015. године утврдила је
пречишћени текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ.
Пречишћени текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ обухвата:
1. Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ („Службени лист општине
Жабаљ“ бр.22/2014- пречишћени текст);
2. Исправку пречишћеног текста Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/2014)
3. Одлуку о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ („Службени
лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014) из које је изостављен члан 2. којим је утврђено када та одлука ступа на
снагу,
4. Исправку Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 5/2015).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за статутарна питања и нормативна акта
Број: 02-21/2015-I
Председник Комисије
Богдан Виславски с.р.
ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
(пречишћени текст)
I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ
(„Службени лист општине Жабаљ“ бр. 17/2010, 3/2011 и 25/2012) уписаног у регистар Агенције за привредне
регистре решењем бр. БД. 42259/2011 од 21.04.2011. године, са уписаном променом законских заступника и

03.06.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 10

страна 2

Управног одбора решењем бр. БД. 146629/2012 од 22.11.2012. године (у даљем тексту: Јавно комунално
предузеће), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
Члан 2.
Ова одлука садржи одредбе о: циљевима оснивања Јавног комуналног предузећа; оснивачу;
пословном имену и седишту; заступању; капиталу, имовини, располагању стварима у јавној својини и
задуживању; делатностима; органима; општим актима; јавности рада; међусобним правима, обавезама и
одговорностима оснивача и Јавног комуналног предузећа и обезбеђивању заштите општег интереса;
условима и начину утврђивања и распоређивања добити и покрићу губитка; положају запослених и другим
питањима од значаја за обављање комуналне делатности ради које је основано Јавно комунално предузеће.
II.ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 3.
Јавно комунално предузеће основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналних
делатности: пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; управљање комуналним отпадом;
одржавање чистоће на површинама јавне намене и других комуналних делатности утврђених овом одлуком
и Статутом Јавног комуналног предузећа, као делатности од општег интереса, њиховог развоја и
унапређења и обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства у циљу задовољавања животних
потреба физичких и правних лица на територији општине Жабаљ.
Делатности од општег интереса из става 1. овог члана Јавно комунално предузеће обавља у складу са
законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, законом којим се уређује обављање комуналних
делатности, другим прописима и општим актима Оснивача.
Јавно комунално предузеће, поред обављања комуналних делатности из става 1. овог члана,
обезбеђује материјалне и друге услове за обављање делатности зоохигијене, збрињавања напуштених
животиња и за предузимање мера заштите пољопривредног земљишта и организовања пољочуварске
службе на територији општине Жабаљ.
III.ОСНИВАЧ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа је општина Жабаљ, у чије име оснивачка права остварује
Скупштина општине Жабаљ, Жабаљ, Николе Тесле 45 (у даљем тексту: Оснивач).
IV. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Јавно комунално предузеће послује и учествује у правном промету под пословним именом: Јавно
комунално предузеће „Чистоћа“ Жабаљ.
Јавно комунално предузеће може у пословању, поред пословног имена из става 1. овог члана, да
користи и скраћено пословно име ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ.
Члан 6.
Седиште Јавног комуналног предузећа је у Жабљу, Светог Николе 7.
Члан 7.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа може променити пословно име и седиште, уз
сагласност Оснивача.
Члан 8.
Пословно име и седиште исписује се на српском језику ћириличким писмом и на језику русинске
националне мањине, у складу са Статутом општине.
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Члан 9.
Јавно комунално предузеће име свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља блише се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа.
Члан 10.
Јавно комунално предузеће може да има свој знак.
Употреба, изглед и садржина знака ближе се уређује Статутом Јавног комуналног предузећа.
V. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 11.
Јавно комунално предузеће заступа и представља директор, у складу са законом.
Статутом Јавног комуналног предузећа ближе се уређују питања која се односе на давање пуномоћја
за заступање и овлашћења директора за давање и опозив прокуре.
VI. КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Основни капитал уписан код Агенције за привредне регистре износи 51.791,00 РСД.
Усклађивање регистрованог капитала са капиталом исказаним по финансијском извештају биће
извршено у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација
привредних субјеката.
Члан 13.
Капитал Јавног комуналног предузећа дели се на уделе, у складу са законом.
Улози из става 1. овог члана могу бити новчани и неновчани и изражавају се у динарима.
Неновачни улози могу бити у стварима и правима.
Оснивач стиче уделе у јавном предузећу по основу улагања средстава у јавној својини.
Члан 14.
Јавно комунално предузеће има своју имовину којом управља и располаже, у складу са законом, овом
одлуком и уговором.
Имовину Јавног комуналног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног
комуналног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Јавно комунално предузеће може користити и средства у јавној и другим облицима својине, у складу
са законом, овом одлуком и уговором.
Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Члан 15.
Јавно комунално предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје
који су у функцији обављања претежне делатности за коју је основано.
Изузетно од става 1. овог члана, када се отуђење објеката и других непокретности, постројења и
уређаја мора да изврши ради њихове замене због дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких
унапређења, прибавља се претходна сагласност Оснивача.
Непокретним стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са
законом, Јавно комунално предузеће може располагати, уз сагласност Оснивача.
Располагање стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног комуналног предузећа
врши се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.
Члан 16.
За обављање и развој делатности од општег интереса за коју је основано Јавно комунално предузеће
стиче и прибавља средства из:
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1) прихода остварених обављањем делатости утврђених овом одлуком и Статутом Јавног
комуналног предузећа;
2) буџета Оснивача, Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије;
3) кредита;
4) улагања домаћих и страних лица, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно
партнерство и концесије и
5) других извора, у складу са законом.
Члан 17.
Јавно комунално предузеће може се дугорочно задуживати ради обезбеђивања средстава за
финансирање инвестиција предвиђених програмом пословања, као и краткорочно за одржавање текуће
ликвидности.
Одлуку о дугорочном задуживању доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Укупно краткорочно задуживање у току календарске године не може прећи укупно остварени приход
Јавног комуналног предузећа у претходној календарској години.
У циљу задужења под најповољнијим тржишним условима, набавка кредита, као облика
финансијских услуга, спроводи се по поступку утврђеном законом којим се уређују јавне набавке.
VII. ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је:
- 38.11 сакупљање отпада који није опасан,
Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно комунално предузеће обавља и следеће делатности:
- 01.62 помоћне делатности у узгоју животиња,
- 37.00 уклањање отпадних вода,
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 третман и одлагање опасног отпада,
- 38.32 поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања
отпадом,
- 42.21 изградња цевовода,
- 43.11 рушење објеката,
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и
климатизационих система,
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.76 трговина на велико и мало осталим полупризводима,
- 46.77 трговина на велико отпацима и остацима,
- 49.41 друмски превоз терета,
- 52.10 складиштење,
- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,
- 53.20 поштанске активности комерцијалног сервиса,
- 70.10 управљање економским субјектом,
- 70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим
управљањем,
- 71.20 техничко испитивање и анализе,
- 77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- 81.29 услуге осталог чишћења,
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине,
- 82.20 делатност позивних центара,
- 82.99 остале услужне активности подршке пословању,
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- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности.
Поред наведених, Јавно комунално предузеће може да обавља делатности које служе обављању
претежне делатности и других делатности утврђене Статутом, у складу са законом.
О промени делатности из става 2. и 3. овог члана одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Члан 19.
За обављање делатности из члана 18. ове одлуке Јавно комунално предузеће организовано је као
јединствена радна целина.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Јавном комуналном предузећу
доноси директор.
На акт из става 2. овог члана сагласност даје надлежни орган Оснивача, у складу са Статутом
општине.
VIII. ОРГАНИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Управљање Јавним комуналним предузећем организовано је као једнодомно.
Органи Јавног комуналног предузећа су:
1. Надзорни одбор и
2. директор.
1

Надзорни одбор

Члан 21.
Надзорни одбор има председника и два члана.
У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Јавном комуналном предузећу, на
начин одређен Статутом Јавног комуналног предузећа.
Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине на период од четири године.
Члан 22.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више области из које су делатности од општег интереса за чије
обављање је основано Јавно предузеће;
4) да има најмање три године искуства на руководећем положају;
5) да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног управљања;
6) 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 комуналног предузећа.
Члан 23.
Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје:
- истеком периода на који су именовани,
- оставком или
- разрешењем.
Члан 24.
Оставка се подноси у писаном облику и не мора бити образложена.
Члан 25.
Скупштина општине ће разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода на
који је именован, уколико:
1) Надзорни одбор не достави на сагласност годишњи програм пословања;

03.06.2015.

Службени лист општине Жабаљ

број 10

страна 6

Скупштина општине не буде дала сагласност на достављени финансијски извештај Јавног
комуналног предузећа;
3) пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да
директор Јавног комуналног предузећа, кршењем својих дужности, несавесним пословањем или
на други начин делује на штету Јавног комуналног предузећа.
Скупштина општине може разрешити председника и чланове Надзорног одбора пре истека периода
на који су именовани уколико Јавно комунално предузеће не испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Члан 26.
Председник и чланови Надрзорног одобора којима је престао мандат на један од начина утврђених
чланом 23. ове одлуке, дужни су да врше послове из своје надлежности до именовања новог Надзорног
одбора, односно до именовања новог председника или члана Надзорног одбора.
2)

Члан 27.
Надлежности Надзорног одбора су:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног комуналног предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишње програме пословања, уз сагласност Оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног комуналног предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и
политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје Јавног комуналног предузећа и доставља их Оснивачу ради
давања сагласности;
8) доноси Статут, уз сагласност Оснивача;
9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа;
12) закључује уговор о раду са директором;
13) врши и друге послове у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа,
прописима којима се уређује правни положај привредних друштава и овом одлуком.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора
или друго лице у Јавном комуналном предузећу.
Члан 28.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа.
До утврђивања висине накнаде за текућу годину, обрачун и исплата накнаде из става 1. овог члана
врши се аконтативно.
2

Директор

Члан 29.
Директора именује Скупштина општине, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
За директора може бити именовано лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује
област рада и Статутом Јавног комуналног предузећа.
По истеку мандата исто лице може бити поново именовано неограничени број пута.
Директор се именује по поступку утврђеном законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
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Члан 30.
Директор заснива радни однос на одређено време.
Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних функција.
Члан 31.
Директор представља и заступа Јавно комунално предузеће, води пословање и одговоран је за његов
законити рад.
Поред послова из става 1. овог члана, директор:
1) организује и руководи процесом рада;
2) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
3) предлаже финансијске извештаје;
4) извршава одлуке Надзорног одбора;
5) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа.
Члан 32.
Директор има право на зараду, а може имати право и на стимулацију у случају када Јавно комунално
предузеће послује са позитивним резултатима.
Стимулација из става 1. овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, а посебно
се исказује у оквиру годишњих финансијских извештаја.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине, на предлог Надзорног одбора или
Општинског већа.
Члан 33.
Директору престаје мандат:
- истеком периода на који је именован;
- оставком или
- разрешењем.
У случају престанка мандата по било ком основу утврђеном у ставу 1. овог члана Скупштина
општине доноси решење о престанку мандата директора.
Даном доношења решења из става 2. овог члана престају сва права и обавезе директора која
произилазе из вршења те функције.
Члан 34.
Директор оставку подноси Скупштини општине у писаном облику.
Оставка не мора бити образложена.
Члан 35.
Скупштина општине разрешиће директора пре истека периода на који је именован, на образложени
предлог Надзорног одбора, у следећим случајевима:
1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора утврђене овом
одлуком и Статутом Јавног комуналног предузећа;
2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Јавном комуналном предузећу, дошло до знатног одступања од
остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног
комуналног предузећа;
3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Скупштина општине може да разреши директора по поступку и у случајевима утврђеним законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа.
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Члан 36.
Скупштина општине доноси решење о суспензији директора уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу с рада прописане
законом којим се уређује област рада.
Члан 37.
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора на период који није дужи од шест
месеци, уколико:
1 донесе решење о престанку мандата директора због испуњености неког од услова из члана
33. став 1. ове одлуке;
2 донесе решење о суспензији директора у складу са чланом 36. ове одлуке;
3 наступи смрт или губитак пословне способне директора.
Изузетно, у случајевима прописаним законом којим се уређује положај јавних предузећа, Скупштина
општине може донети решење о именовању вршиоца дужности на још један период од шест месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.
IX. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 38.
Општи акти Јавног комуналног предузећа су Статут, правилници и други акти којима се на општи
начин уређују одређена питања од значаја за рад Јавног комуналног предузећа.
Статут мора бити у сагласности са законом и овом одлуком.
Други општи акти из става 1. овог члана морају бити усаглашени са статутом.
Члан 39.
Статут је основни општи акт Јавног комуналног предузећа којим се уређују следећа питања:
пословно име и седиште; заступање; делатности; имовина и средства за обављање делатности; расподела
добити и покриће губитка; органи (услови за именовање, односно разрешење, мандатни период на који се
именују и начин престанка мандата, надлежности, право на накнаду и друго); општи акти; јавност рада;
послова тајна; заштита животне средине; положај запослених и друга питања од значаја за рад Јавног
комуналног предузећа.
X. ЈАВНОСТ РАДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 40.
Рад Јавног комуналног предузећа је јаван.
За јавност рада одговоран је директор.
Статутом Јавног комуналног предузећа утврдиће се које се исправе и подаци сматрају пословном
тајном.
Члан 41.
Јавност рада обезбеђује се редовним извештавањем јавности о усвојеном програму рада Јавног
комуналног предузећа и његовој реализацији по кварталима, као и о другим чињеницама које могу бити од
интереса за јавност, а нарочито: о ревидираним финансијским годишњим извештајима и мишљењу
овлашћеног ревизора на њега; извештајима о посебним или ванредним ревизијама; о саставу Надзорног
одбора; о имену директора; о организационој структури Јавног комуналног предузећа и о начину
комуникације са јавношћу.
Јавно комунално предузеће је у обавези да на својој интернет страници објављује податке из става
1.овог члана.
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XI. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 42.
Јавно комунално предузеће дужно је да комуналне делатности обавља континуирано и квалитетно и
да их унапређује, у складу са циљевима ради којих је основано, а на основу дугорочних, средњорочних и
годишњих планова рада и развоја.
Годишњи план садржи елементе прописане законом којим се уређује положај јавних предузећа.
Оснивач даје сагланост на годишњи план и прати његову реализацију, на начин прописан законом
којим се уређује положај јавних предузећа.
Јавно комунално предузеће усклађује своје планове из става 1.овог члана са законима, планским и
програмским актима Оснивача.
Оснивач и Јавно комунално предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности
уредити уговором, у складу са законом.
Члан 43.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у обављању претежне делатности Јавног комуналног
предузећа Оснивач, на предлог Општинског већа, даје сагласност на:
1) Статут;
2) давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3) одлуке о ценама комуналних производа или услуга;
4) располагање средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног комуналног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, у
складу са овом одлуком;
5) акт о општим условима за испоруку комуналних производа или услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
9) друге одлуке, у складу са законом којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком.
Члан 43а
Оснивач одговара за штету коју Јавно комунално предузеће проузрокује трећим лицима у обављању
делатности зоохигијене.
Члан 44.
Ако се у случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу не обезбеде услови за
остваривање минимума процеса рада и Општинско веће оцени да могу наступити штетне последице за
живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовиме или друге штетне неотклоњиве
последице, може предузети следеће мере:
1) увести радну обавезу;
2) радно ангажовати запослене из других техничко-технолошких система или запослити и радно
ангажовати друга лица;
3) покренути поступак за утврђивање одговорности директора и председника и чланова Надзорног
одбора.
Члан 45.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног предузећа, Оснивач може предузети мере
којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Јавног комуналног предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа и законом којим се уређују комуналне делатности.
За време ратног стања или непосредне ратне опасности Оснивач може у Јавном комуналном
предузећу утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за општину Жабаљ.
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XII. УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И
ПОКРИЋА ГУБИТКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 46.
Пословни резултат Јавног комуналног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом којим се уређује положај јавних предузећа.
Члан 47.
Уколико Јавно комунално предузеће у свом пословању оствари добит, одлуку о висини и расподели
добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује на
рачун прописан за уплату јавних прихода.
Члан 48.
Уколико Јавно комунално предузеће послује са губитком, остварени губитак утврђује се у складу са
законом.
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.
XIII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ
Члан 49.
Права, обавезе и одговорности из радног односа уређују се законом којим се уређује област рада,
колективним уговором код послодавца и уговором о раду, односно правилником о раду.
Колективни уговор код послодавца закључују Председник општине у име Оснивача,
репрезентативни синдикат код послодавца у име запослених у Јавном комуналном предузећу и послодавац.
Колективни уговор из става 2. овог члана у име послодавца потписује директор Јавног комуналног
предузећа.
Члан 50.
Јавно комунално предузеће је у обавези да обезбеди запосленима рад на радном месту и у радној
околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду у складу са законом којим се уређује
безбедност и здравље на раду и актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду, у складу са актима из
става 1. овог члана, ближе се уређују колективним уговором код послодавца, уговором о раду, односно
правилником о раду.
Члан 51.
Запослени у Јавном комуналном предузећу остварују право на штрајк, у складу са законом којим се
уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором код послодавца и другим актом.
У случају штрајка запослених у Јавном комуналном предузећу Општинско веће предузима мере ради
обезбеђивања обављања претежне и других комуналних делатности на целој територији општине Жабаљ, у
складу са законом и општим актима којим се уређују комуналне делатности и овом одлуком.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе закона којима се уређује правни
положај јавних предузећа.
Члан 53.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа наставља да обавља послове Надзорног одбора
прописане законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком.
Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овом одлуком, престаје са
радом Управни одбор, а његовом председнику и члановима престаје мандат.
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Члан 54.
Директор Јавног комуналног предузећа наставља да обавља функцију директора, у складу са овом
одлуком, до ступања на дужност директора именованог у складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа и овом одлуком.
Члан 55.
Јавно комунално предузеће усагласиће Статут са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа и овом одлуком и доставити га Оснивачу на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Јавно комунално предузеће дужно је да усклади друга општа акта са овом одлуком и Статутом у року
од 30 дана од дана ступања на снагу Статута .
До доношења аката из става 1. и 2. овог члана примењују се одредбе важећих аката које нису у
супротности са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и овом одлуком.
Члан 56.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Жабаљ“.

САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта
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