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На основу члана 26. Закона о младима („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 50/11) и члана 13. тачка 45. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Но-
вог Сада на XI  седници 22. фебруара  2013. године до-
носи

О Д Л У К У
О ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 
МЛАДИХ У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ 

СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се остваривање потреба и инте-
реса младих у областима омладинског сектора на територији 
Града Новог Сада (у даљем тексту: територија Града), 
ближе се уређују услови и начин доделе средстава из буџета 
Града Новог Сада за остваривање потреба и интереса 
младих и друга питања у областима омладинског сектора.

Члан 2.

Остваривање потреба и интереса младих у областима 
омладинског сектора на територији Града, утврђених За-
коном о младима (у даљем тексту: Закон), врши се кроз:

-  Израду и доношење Локалног акционог плана по-
литике за младе Града Новог Сада (у даљем тексту: 
ЛАП),

-  Имплементацију, мониторинг и евалуацију програма 
и пројеката, којима се остварују циљеви и мере де-
финисане ЛАП-ом

II. ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ ЛОКАЛНОГ 
 АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 
 ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 3.

ЛАП је документ који, на предлог Градске управе за 
спорт и омладину – Канцеларија за младе (у даљем тексту: 
Канцеларија за младе), доноси Скупштина Града Новог 
Сада, а којим се уређује нарочито: активно учешће младих 

у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права 
младих на једнаке шансе, инфор мисање младих, подстицање 
и вредновање толеран ције, демократије, изузетних постигнућа 
младих, под сти цање и развијање формалног и неформал-
ног обра зовања, подстицање и стимулисање запошљавања 
и самозапошљавања младих и омладинског предузетништ-
ва, унапређивање безбедности младих, одрживог развоја 
и здраве животне средине, очување и унапре ђивање здравља 
младих и других активности и области од значаја за младе.

ЛАП-ом се одређују конкретне мере и активности чијом 
реализацијом ће се обезбедити подршка:

-  подстицању младих да активно учествују у друш твеним 
токовима кроз афирмацију и подршку омладинским 
активностима, омладинском раду и неформалном 
образовању на територији Града;

-  подстицању удружења младих, удружења за младе 
и савеза да учествују у спровођењу омладинске по-
литике, укључујући изградњу капацитета удружења 
младих, на територији Града;

-  за оснивање и рад клубова за младе, омладинских 
центара и др.;

-  стварање услова за активно и квалитетно провођење 
слободног времена младих, бављење спортом, 
неговање здравих и безбедних стилова живота, 
спровођење волонтерских активности, ор га низацију 
обука, семинара и манифестација од значаја за 
запошљавање и усавршавање младих, као и за по-
требе младих у области културе, и

-  активностима и пројектима којима се подстиче од-
рживи развој и заштита животног окружења.

Члан 4.

У припреми и реализацији ЛАП-а учествује Канце ларија 
за младе и субјекти омладинске политике у скла ду са За-
коном.

ЛАП се доноси за период од четири године.

Канцеларија за младе усмерава и прати спровођење 
ЛАП-а на територији Града.

Члан 5.

Канцеларија за младе, уз сагласност Градоначелника 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), упућује 
јавни позив субјектима омладинске политике и младима, 
у складу са Законом, да поднесу пријаву за учешће у из-
ради ЛАП-а.

У року од 30 дана од истека рока за подношење пријава 
на јавни позив за учешће у изради ЛАП-а, Градоначелник 
доноси акт о образовању и именовању стручног и савето-
давног радног тела за израду ЛАП-а (у даљем тексту: 
Комисија за израду ЛАП-а).
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У Комисију за израду ЛАП-а именују се чланови Градског 
већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), 
представници градских управа, као и особе које су под-
неле пријаву за учешће у изради ЛАП-а.

Актом о образовању и именовању Комисије за израду 
ЛАП-а утврђују се задаци, састав и број чланова, као и 
друга питања од значаја за рад Комисије.

Административне и техничке послове за потребе Комисије 
за израду ЛАП-а обавља Канцеларија за младе.

III.  ДОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
  ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА МЛАДИХ У ОБЛА-
  СТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА НА 
  ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Члан 6.

Средства за остваривање потреба и интереса младих 
у областима омладинског сектора на територији Града, 
утврђених Законом, обезбеђују се у буџету Града Новог 
Сада (у даљем тексту: буџет Града).

Члан 7.

Средства из члана 6. ове одлуке користиће се у складу 
са Законом, за финансирање програма и пројеката којима 
се:

1. Омогућава израда и доношење ЛАП-а:

 - Програме и пројекте којима се омогућава доношење 
ЛАП-а и обезбеђује учешће младих у изради и доно-
шењу ЛАП-а;

 - Програме и пројекте чијом реализацијом се доприно-
си промоцији процеса израде, доношења и реали зације 
ЛАП-а, као и промоцији самог ЛАП-а;

2. Обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуа ција 
програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере 
дефинисане ЛАП-ом:

- Програме и пројекте којима се остварују циљеви де-
финисани ЛАП-ом;

- Програме и пројекте којима се врши мониторинг и 
евалуација програма и пројеката којима су додељена 
средства из буџета Града, а којима се остварују 
циљеви дефинисани ЛАП-ом;

IV.  УСЛОВИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ 
  БУЏЕТА ГРАДА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА 
  И ИНТЕРЕСА МЛАДИХ У ОБЛАСТИМА ОМЛА-
  ДИНСКОГ СЕКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Члан 8.

Право на доделу средстава из буџета Града за реализацију 
програма и пројеката из члана 7. ове одлуке, могу да оства-
ре удружења младих и удружења за младе (у даљем тек-
сту: удружења) која:

 - су уписана у регистар код надлежног органа у складу 
са законом,

 - послују на недобитној основи,

 - имају седиште и своју активност реализују на тери-
торији Града,

 - нису у поступку ликвидације, стечаја и под привреме-
ном забраном обављања делатности,

 - немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или 
дугове према организацијама социјалног осигу рања,

 - нису у последње две године правоснажном одлуком 
кажњена за прекршај или привредни преступ у вези 
са својом делатношћу,

 - су директно одговорна за припрему и извођење про-
грама или пројекта.

Члан 9.

Финансирање програма и пројеката из члана 7. врши 
се путем јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) који 
расписује Канцеларија за младе, уз сагласност Градона-
челника.

Конкурс за реализацију програма и пројеката из члана 
7. тачка 2 ове одлуке расписује се најмање једном годишње.

Конкурс се објављује у средствима јавног информи сања, 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада и 
званичној интернет презентацији Канцеларије за младе.

Саставни део Конкурса чине Смернице, које утврђује 
Канцеларија за младе, и које се објављују на званичној 
интернет презентацији Канцеларије за младе.

Смерницама се нарочито одређују:

-  програми и пројекти за које се спроводи Конкурс,

-  могући учесници Конкурса,

-  укупан износ средстава из буџета Града који се 
додељује на Конкурсу,

-  рокови и начин подношења пријаве на Конкурс,

-  елементи програма или пројекта као и обрасци за 
пријаву и

-  листа додатне документације коју је потребно прило-
жити уз пријаву на Конкурс.

Члан 10.

Конкурс за реализацију програма и пројеката из члана 
7. ове одлуке спроводи Комисија за стручни преглед под-
нетих предлога пројеката од значаја за младе у области 
омладинског сектора (у даљем тексту: Комисија), коју образује 
и именује Градоначелник.

Комисија има задатак да:

-  дефинише циљеве и услове Конкурса на основу мера 
дефинисаних ЛАП-ом и достави текст Конкурса 
Канцеларији за младе;

-  изврши процену програма и пројеката пристиглих на 
Конкурс;

-  сачини предлог за финансирање програма и пројеката 
којима се остварују циљеви дефинисани ЛАП-ом;

-  поднесе извештај Канцеларији за младе о спроведе-
ном поступку Конкурса.

У састав Комисије именују се најмање један представ-
ник Канцеларије за младе, представници удружења, 
институција, установа, градских органа и служби.

Најмање једана половина чланова Комисије мора бити 
млађа од 30 година.

У Комисију могу бити именоване само особе које имају 
искуство у раду са младима, што се потврђује биогра  фијом.
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Решењем о образовању и именовању Комисије утвр ђују 
се задаци Комисије, састав и број чланова Комисије, као 
и друга питања од значаја за рад Комисије.

Комисија доноси пословник о раду, којим се дефинишу 
мерила и критеријуми за процену програма и пројеката и 
друга питања од значаја за рад Комисије.

Пословник о раду Комисије објављује се на званичној 
интернет презентацији Канцеларије за младе.

Члан 11.

Пријава на Конкурс подноси се Канцеларији за младе.

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцима чији изглед 
и садржину утврђује Канцеларија за младе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве на 
Конкурс које су поднете на непрописним обрасцима Комисија 
неће разматрати.

Комисија врши проверу испуњености услова за учешће 
на Конкурсу, обавља стручни преглед и вреднује предло-
жене програме и пројекте, у складу са условима наведеним 
у Закону, овој одлуци и Конкурсу.

Чланови Комисије у поступку стурчног прегледа и из-
бора програма и пројеката пристиглих на Конкурс биће 
изузети од одлучивања о програмима и пројектима удружења 
које представљају.

Ради потпунијег сагледавања квалитета програма и 
пројеката, а пре подношења извештаја Канцеларији за 
младе, Комисија може тражити појашњења предлога про-
грама и пројеката и/или обавити интервју са подносиоцем 
програма и пројекта, као и предложити корекцију предлога 
програма и пројекта.

Комисија је дужна да у року од највише 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на Конкурс достави 
Канцеларији за младе извештај о спроведеном поступку 
Конкурса.

Извештај из става 6. овог члана садржи предлог пројеката 
за чију реализацију се одобравају средства из буџета Гра-
да, са износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

Извештај из става 6. овог члана објављује се на интер-
нет презентацији Канцеларије за младе.

Члан 12.

Градско веће, на предлог Комисије, донсои решење о 
утврђивању програма и пројеката од јавног интереса у об-
ласти омладинског сектора, којим се утврђује износ сред-
става за њихову реализацију.

Канцеларија за младе на званичној интернет презентацији 
објављује решење из става 1. овог члана, и списак свих 
учесника у поступку најкасније 15 дана од дана доношења 
решења из става 1. овог члана.

Члан 13.

Канцеларија за младе са удружењем чији је програм 
или пројекат одобрен, решењем из члана 12. ове одлуке, 
закључује уговор о реализацији програма или пројекта од 
значаја за младе у областима омладинског сектора који 
садржи: назив и седиште носиоца програма или пројекта, 
време реализације програма или пројекта, односно обављања 
активности, износ додељених средстава, начин праћења 
реализације програма или пројекта, обавезе носиоца про-
грама или пројекта у погледу извештавања о реализованом 

програму или пројекту и наменском трошењу средстава, 
медијског представљања програма или пројекта и учешћа 
Града Новог Сада у његовом финансирању, као и друга 
питања од значаја за реализацију програма или пројекта.

Одобрени програм или пројекат саставни је део угово-
ра.

Средства из буџета Града за реализацију програма или 
пројекта преносиће се носиоцу одобреног програма или 
пројекта на основу решења из члана 12. ове одлуке и уго-
вора о реализацији програма или пројекта од значаја за 
младе у областима омладинског сектора из става 1. овог 
члана, у складу са Законом о буџетском систему.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Правилник о начину и поступку остваривања права на до-
делу средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
из области политике за младе („Службени лист Града Но-
вог Сада“, бр. 11/11 и 28/11).

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 6-19/2013-22-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-испр, 
64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12), члана 4. став 4. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник Републи-
ке Србије“, број 88/11) и члана 24. тачка 22. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XI  седници 22. фебруара  2013. године доноси 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о уређењу Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 56/12) члан 23. мења се и гласи:

„Члан 23.

Клупе се постављају на јавној површини у складу са 
програмом Завода за изградњу Града.
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Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених 
и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: 
ЈКП „Стан“) одржава клупе у исправном и уредном стању.“

Члан 2.

Члан 28. мења се и гласи:

„Члан 28.

Дечија и рекреациона игралишта, скејт-паркови и фит-
нес мобилијар састоје се од подлоге, реквизита и пратећег 
мобилијара (клупе, корпе за отпатке и сл.).

Локације дечијих и рекреационих игралишта, скејт-паркове 
и фитнес мобилијар, као и врсте реквизита утврђује Завод 
за изградњу Града.

Дечија и рекреациона игралишта, скејт-паркове и фит-
нес мобилијар поставља Завод за изградњу Града, а од-
ржава ЈКП „Стан“.

ЈКП „Стан“ дужно је да дечија и рекреациона игралиш-
та, скејт паркове и фитнес мобилијар одржава у исправном 
и уредном стању.“

Члан 3.

Члан 69. мења се и гласи:

„Члан 69.

Постављање опреме за оглашавање обавља Завод за 
изградњу Града, а одржава је ЈКП „Стан“.

ЈКП „Стан“ дужно је да опрему за оглашавање одржава 
у исправном и уредном стању.“

Члан 4.

Члан 70. мења се и гласи:

„Члан 70.

Лице које поставља плакат, оглас или другу огласну 
поруку дужно је да је постави на за то предвиђено место 
и да исти уклони по истеку одобреног периода за коришћење 
опреме за оглашавање.“

Члан 5.

У члану 123. став 1. после тачке 9. додаје се нова тачка 
9а која гласи:

„9а не одржава опрему за оглашавање у исправном и 
уредном стању (члан 69.),“.

Члан 6.

У члану 124. став 1. брише се тачка 3. 

Досадашња тачка 4. постаје тачка 3.

Досадашња тачка 5. се брише.

Досадашње тач. 6-25. постају тач. 4-23.

Досадашња тачка 26. се брише.

Досадашње тач. 27-61 постају тач. 24-58.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 020-46/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI  седници 22. 
фебруара  2013. године доноси

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке o oснивaњу 
Јaвнoг прeдузeћa "Зaвoд зa изгрaдњу Грaдa" у Нoвoм Сaду 
("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн 
тeкст, 53/08, 4/10 и 50/10) са Законом о јавним предузећима.

Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду (у даљем тексту: Завод), уписано код Агенције за 
привредне регистре, под бројем: БД 1893/2005 од 18. ав-
густа 2005. године, наставља са радом у складу са одред-
бама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Завода је Град Нови Сад, Трг слободе 1, Жар-
ка Зрењанина  2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Завода.

Члан 3.

Завод не мoжe дa прoмeни облик организовања без 
претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4.

Пoслoвнo имe пoд кojим пoслуje Зaвoд je: Jaвнo прeдузeћe 
"Зaвoд зa изгрaдњу Грaдa" у Нoвoм Сaду.

Скрaћeнo пoслoвнo имe Зaвoдa je: JП "Зaвoд зa изгрaдњу 
Грaдa" у Нoвoм Сaду.

Седиште Завода је у Новом Саду, Стевана Брановачког 
број 3.

Члан 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр, уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.
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Члан 6.

Зaвoд имa пeчaт oкруглoг oбликa прeчникa 50мм, кojи 
сaдржи грб Рeпубликe Србиje и тeкст: "Рeпубликa Србиja, 
Aутoнoмнa Пoкрajинa Вojвoдинa, Грaд Нoви Сaд, Jaвнo 
прeдузeћe "Зaвoд зa изгрaдњу Грaдa" у Нoвoм Сaду", нa 
српскoм jeзику, ћириличким писмoм и мaђaрскoм jeзику, 
слoвaчкoм jeзику и русинскoм jeзику и њихoвим писмимa. 

Teкст пeчaтa исписуje сe у кoнцeнтричним кругoвимa 
oкo грбa Рeпубликe Србиje, у склaду сa зaкoнoм. 

Члaн 7.

Прeтeжнa дeлaтнoст Зaвoдa je: 

-  42.99 - Изгрaдњa oстaлих нeпoмeнутих грaђeвинa. 

Пoрeд дeлaтнoсти из стaвa 1. oвoг члaнa Зaвoд oбaвљa 
и дeлaтнoсти:

-  43.11 Рушeњe oбjeкaтa, 

-  43.12 Припрeмнa грaдилиштa, 

-  71.12 Инжeњeрскe дeлaтнoсти и тeхничкo сaвeтoвaњe.

Пoрeд дeлaтнoсти из ст. 1. и 2. oвoг члaнa Зaвoд: 

-  обавља послове урeђивaња нaсeљa и прoстoрa, и тo: 
урeђивaњe, упoтрeбa, унaпрeђивaњe и зaштитa грaђe-
винскoг зeмљиштa; урeђeњe и oдржaвaњe улицa и 
сaoбрaћajницa; урeђeњe и oдржaвaњe пaркoвa, зeлe-
нилa и рeкрeaциoних пoвршинa, 

-  припрeмa прeдлoгe прoгрaмa рaзвoja Грaдa Новог 
Сада, гoдишњe и срeдњoрoчнe прoгрaмe урeђивaњa 
грa ђeвинскoг зeмљиштa, срeдњoрoчнe и гoдишњe 
прo грa мe oдржaвaњa, зaштитe и рaзвoja путeвa и  про-
грам обезбеђивања јавног осветљења на територији 
Града Новог Сада,

-  oбaвљa инвeстициoнe и oпeрaтивнo-тeхничкe пoслoвe 
стручнoг нaдзoрa кoд изгрaдњe инвeстициoнoг oбjeктa 
кoмунaлнoг систeмa, oбjeкaтa из прoгрaмa урeђивaњa 
грaђeвинскoг зeмљиштa и прoгрaмa oдржaвaњa, 
зaштитe и рaзвoja oпштинских путeвa, кao и oбjeкaтa 
из срeдстaвa сaмoдoпринoсa, 

-  oбaвљa пoслoвe кojи сe oднoсe нa: oдржaвaњe и 
кoришћeњe oпштинских путeвa, a у склaду сa Прo-
грaмoм oдржaвaњa oбjeкaтa путнe приврeдe и Прo-
грaмoм кoришћeњa срeдстaвa зa унaпрeђeњe бeз-
бeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa нa тeритoриjи Грaдa 
Нoвoг Сaдa, улицa и других oбjeкaтa сaoбрaћajнe 
инфрaструктурe oд знaчaja зa Грaд, изрaду прoгрaмa 
рaзвoja и гoдишњих прoгрaмa рaзвoja, плaнoвa зa 
oбeзбeђeњe прoхoднoсти путeвa у зимским услoвимa, 
oргaнизaциjу сaoбрaћaja нa мрeжи oпштинских  
путeвa, пoслoвe истрaживaњa и рaзвoja сaoбрaћajнoг 
систeмa, oдржaвaњe и eксплoaтaциjу систeмa aутo-
мaтскoг упрaвљaњa сaoбрaћajeм, eвидeнциjу стaњa 
нa oпштинским путeвимa и eвидeнциjу o пoступцимa 
вoђeњa пoдaтaкa o сaoбрaћajу и другим вeличинaмa 
сaoбрaћajнoг тoкa нa jaвним путeвимa, изгрaдњу и 
oдржaвaњe трoтoaрa, бициклистичких и пeшaчких 
стaзa и стajaлиштa jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг 
прeвoзa путникa и oбaвљa другe пoслoвe кoje у 
oблaсти путeвa Рeпубликa Србиja пoвeри Грaду, 

-  обавља послове на обезбеђивању јавног осветљења 
на територији Града Новог Сада, у складу са програ-
мом обезбеђивања јавног осветљења на територији 
Града Новог Сада,

-  учeствуje у усaглaшaвaњу плaнoвa и прoгрaмa jaвних 
кoмунaлних прeдузeћa у вeзи с урeђивaњeм грaђe-
винскoг зeмљиштa, прaти, усмeрaвa и усклaђуje рea-
лизaциjу прoгрaмa припрeмe и oпрeмaњa грaђeвинскoг 
зeмљиштa, 

-  oбaвљa стручнe пoслoвe у вeзи спровођења поступка 
oтуђeњa и дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa, 

-  oбaвљa стручнe пoслoвe нa припрeмaњу дoкумeн-
тaциje зa пoкрeтaњe и вoђeњe пoступкa eкспрo при-
jaциje, aдминистрaтивнoг прeнoсa прaвa кoришћeњa 
и прaвa свojинe нeпoкрeтнoсти у jaвнoj свojини и прeу-
зимaњa пoсeдa нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зe мљи штa 
oд рaниjих влaсникa, и 

-  oргaнизуje изрaду прoстoрнo-урбaнистичкe дoкумeн-
тaциje и тeхничкe дoкумeнтaциje из oблaсти урeђи-
вaњa зeмљиштa, стaрa сe o aжурнoм функциoнисaњу 
и рaзвojу у oблaсти грaђeвинскoг зeмљиштa (кaтaстaр 
eвидeнциja o влaсништву, oбjeктимa, свojини зeмљи-
штa и oбjeкaтa и стeпeну изгрaђeнoсти инфрa стру-
ктурних систeмa). 

Члан 8.

Завод може да промени делатност ако том променом 
не ремети обављање претежне дел5атности, односно де-
латности и послова из члана 7. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 9.

Основни капитал Завода, који ће у складу са Законом 
о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 
и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката 
и документацији потребној за регистрацију, бити унет као 
регистрациони податак, износи и то: 

- Уписани новчани капитал 

100,00 РСД

- Уплаћени новчани капитал 

100,00 РСД на дан 22. фебруара 2013. године.

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Завода према Годишњем финансијском извештају Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 
2011. годину, на дан 31. децембра 2011. године, износи 
22.050.717.035,55 динара. Наведени податак се наводи у 
циљу праћења стања и промена на капиталу у финансијским 
извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијким извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 10.

Oргaни Завода су:

-  Надзорни одбор, и

-  Директор.

Члан 11.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.
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Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Заводу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Завода.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Завода.

Члан 12.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaн 
Завод, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти За-
вода.

Члaн 13.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe За-
вода и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Завода, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Завода, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Завода,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Завода,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Завода и доставља 
Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности,

9) дoнoси Стaтут Завода,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo пoкрићу 
губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм и oдлукoм Скуп-
штине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Завода,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о услoвимa за пружање услуга Завода, 

20) утврђује цене услуга Завода,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни пoлoжaj приврeдних 
друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Заводу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Завод доставља 
Скупштини Града Новог Сада, ради давања сагласности, 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Члан 14.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaту тoм 
Завода. 

Члан 15.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Завод пoслуje сa пoзитивним пoслoвним рeзултaтимa 
на основу утврђених услова и критеријума за утврђивање 
и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 16.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Завод, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Завода, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Завода, као и за реализацију 
одлука и других аката Скупштине Града Новог Сада, Гра-
доначелника Града Новог Сада и Градског већа Града 
Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa и прeдузимa 
мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 
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8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Завода, у складу са смерницама Градског већа 
Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Завода.

Члан 17.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Завода, као и сва права, обавезе и овлашћења Директора, 
односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Заводу, 
Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на:

1. Статут Завода,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Завода,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Завода,

7. финaнсиjскe извeштaje Завода, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Завода 
веће вредности, односно чија набавна и/или продајна и/
или тржишна вредност у моменту располагања представља 
30% или више од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Завода исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала 
Завода,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 19.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Заводу, 
Градско веће Града Новог Сада даје сагласност на:

1. одлуку о услoвимa за пружање услуга Завода, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Завода 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Завода 
исказане у последњем годишњем билансу, а која је у 
непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цена услуга Завода, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Завода користи као средство обезбеђења 
потраживања,

4. одлуку о рaспoдeли дoбити у дeлу кojи сe oднoси нa 
рaспoрeђивaњe дeлa дoбити нa зaрaдe зaпoслeних у За-
воду, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Завода.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Завод трeбa дa прeдузимa 
кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo и пoуздaнo 
пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Завода и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa мeрe 
кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 21.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Заводу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa несметано 
функционисање Завода и oбaвљaњe дeлaтнoсти, у склaду 
сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Заводу утврдити 
oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг знaчaja 
зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град Нови 
Сад.

Члан 22.

Завод је дужан да приликом обављања делатности 
организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује 
трајно, непрекидно и квалитетно обављање делатности од 
општег интереса ради управљања и искоришћавања до-
бара у општој употреби и добара од општег интереса у 
својини Града Новог Сада и делатности од значаја за рад 
органа Града Новог Сада, несметано пружање услуга, 
прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja и зaштитe кoмунaлних 
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oбjeкaтa, као и унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти 
рaдa.

Члан 23.

Обављање дeлaтнoсти за коју је основан Завод финaнсирa 
се из буџeтa Града Новог Сада, цeнa услугa  и осталих 
прихода у складу са законом и одлукама Скупштине Града 
Новог Сада.

Члaн 24.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Зaвoд oбaвeштaвa 
Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo вeћe, o свoм 
рaду.

Члан 25.

Завод је дужан да годишњи програм пословања на који 
је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност достави 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Завод је дужан да доставља тромесечне извештаје о 
реализацији програма из става 1. овог члана надлежним 
министарствима у складу са Законом.

Завод је дужан да достави месечне извештаје о роко-
вима измирења обавеза према привредним субјектима 
министарству надлежном за послове финансија у складу 
са Законом.

Члан 26.

Имoвину Завода чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним и 
нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Завод мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и другим 
oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 27.

Завод може да располаже имовином која му је пренета 
у својину у складу са законом, чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 10% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Завода исказане у последњем годишњем билансу. 

Завод може да располаже имовином из става 1. овог 
члана, чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност 
у моменту располагања представља до 30% од књиговодствене 
вредности укупне имовине Завода исказане у последњем 
годишњем билансу, уз сагласност Градског већа Града 
Новог Сада.

Завод може да располаже имовином из става 1. овог 
члана, чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност 
у моменту располагања представља 30% или више од 
књиговодствене вредности укупне имовине Завода иска-
зане у последњем годишњем билансу, уз сагласност Скуп-
штине Града Новог Сада.

Завод не може да отуђи ствари у јавној својини на којима 
има право коришћења.

Члaн 28.

Завод је дужан дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти из члана 
7. ове одлуке руководи принципима одрживог развоја и 
заштите животне средине, као и да примењује прописане 
и усвојене стандарде. 

Завод је дужан да утврди процедуре за спровођење 
мера заштите животне средине и обезбеди средства за 
њихову реализацију.

Члан 29.

Завод је дужан дa изврши процену вредности основног 
капитала у складу са прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава.

Завод је дужан да након извршене процене из става 1. 
овог члана, изврши региструју процењене вредности ос-
новног капитала у складу са законом којим се уређује реги-
страција привредних субјеката.

Члан 30.

Завод је дужан дa Статут Завода и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 31.

Упрaвни oдбoр Завода нaстaвљa дa oбaвљa пoслoвe 
Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo имeнoвaњa 
прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у склaду сa 
Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члaн 32.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивањуЈавног предузећа "Зaвoд зa изгрaдњу 
Грaдa" у Нoвoм Сaду ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", 
бр. 29/2005 - прeчишћeн тeкст, 53/2008, 4/2010 и 50/2010).

Члaн 33.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2013-I
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI  седници 22. 
фебруара  2013. године доноси
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ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ РАДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ У НОВОМ САДУ КАО 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
комуналне радне организације „Водовод и канализација“ 
у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службе-
ни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 
53/08 и 45/10) са Законом о јавним предузећима. 

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ 
Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће), уписано код 
Агенције за привредне регистре, број: БД. 61880/2005 од 
27. јуна 2005. године, наставља са радом у складу са одред-
бама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина број 2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 4.

Пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: Jaвнo кoмунaлнo 
прeдузeћe "Водовод и канализација" Нoви Сaд.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду, Масарико-
ва број 17.

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр, уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Члaн 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

-  36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља и делатност: 

-  37.00 Уклањање отпадних вода. 

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно предузеће 
обавља и: 

-  42.21 Изградња цевовода, 

-  42.91 Изградња хидротехничких објеката, 

-  43.12 Припремна градилишта, 

-  43.22 Постављање водоводних, канализационих, 
грејних и климатизационих система, 

-  49.41 Друмски превоз терета, 

-  62.01 Рачунарско програмирање, 

-  63.11 Обрада података, хостинг и сл., 

-  71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање, 

-  74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности, 

-  56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских 
објеката, 

-  оправку и баждарење мерних и контролних инструме-
ната водомера, 

-  оправку и одржавање електричних машина, хидрома-
шинске и електро-опреме, цевовода и осталих елек-
тротехничких апарата и уређаја, 

-  одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и 
дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосфер-
ских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење 
септичких јама, 

-  испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са 
издавањем атеста, 

-  изградња кућних прикључака водовода и канализације 
и извршење прикључења, 

-  израду техничке документације и стручне послове 
инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које 
ће користити за обављање своје делатности и струч-
ни надзор у току грађења објеката, односно извођења 
радова, 

-  истраживање и развој техничких система водовода и 
канализације, 

-  одржавање сопственог возног парка и опреме, 

-  инжењеринг, 

-  сервисирање хидро-машинске опреме, и 

- израду техничке документације и стручне послове за 
трећа лица, код изградње инвестиционих објеката, 
које ће та лица  користити за обављање своје делат-
ности и стручни надзор у току грађења објеката, одно-
сно извођења радова.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члан 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то: 

-Уписани новчани капитал 

100,00 РСД

-Уплаћени новчани капитал 

100,00 РСД  на дан 22. фебруара 2013. године. 

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" 
Нови Сад за 2011. годину на дан 31. децембра 2011. годи-
не, износи 6.519.291.000,00 динара. Наведени податак 
наводи се у циљу праћења стања и променa на капиталу 
у финансијским извештајима.
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Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

- Надзорни одбор, и

- Директор. 

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 
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Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa и прeдузимa 
мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 

годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме за 
инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о расподели добити у делу који се односи на 
распоређивање дела добити на зараде запослених у Јавном 
предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
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у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члaн 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa кojи пoдрaзумeвa здравствену и хигијенску исправ-
ност према прописаним стандардима и нормативима, 
прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи пoдрaзумeвa 
тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa у дoбиjaњу 
услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja и зaштитe 
кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи служe зa 
oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и унaпрeђeњe 
квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и унaпрeђeњe 
oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне  дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члaн 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфрастуктуре и набавку опреме, пре-
ма програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација, 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности, којима 
се омогућава трајна и несметана испорука комуналних 
услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финанирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу. 

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.
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Члaн 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању комуналне радне организације 
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног кому-
налног предузећа ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 
29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 и 45/10).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-10/2013-I
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД 

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада", број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ РАДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЧИСТОЋА" У НОВОМ САДУ, 

КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, 
као јавног комуналног предузећа  ("Службени  лист Града 
Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст, 53/08, 30/10, 
37/10 - испр., 39/10 и 56/12) са Законом о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа“ Нови Сад (у даљем 
тексту: Јавно предузеће), уписано код Агенције за привред-
не регистре, број БД 11812/2005 од 11. маја 2005. године, 
наставља са радом у складу са одредбама ове одлуке. 

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина број 2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Јавно предузеће не може да промени облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно комунално 
предузеће "Чистоћа" Нови Сад.

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Сентандрејски 
пут број 3.

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Градског већа Града Новог 
Сада.

Члан 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља чишћење и санирање јавних површина на територији 
Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења жи-
вотне средине, а за које су средства планирана у буџету 
Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за зашти-
ту животне средине као искључиво право у складу са про-
писима којима се уређују јавне набавке.

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно предузеће, 
обавља и следеће делатности:

- 38.21  Третман и одлагање отпада који није опасан,

- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,

- 39.00  Санација, рекултивација и друге области 
 управљања отпадом,

- 43.12  Припремна градилишта,

- 25.2  Производња металних цистерни, резервоара 
 и контејнера,

- 25.6  Обрада и превлачење метала; машинска 
 обрада метала,

- 25.91  Производња челичних буради и сличне 
 амбалаже,
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- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински 
 радови,

- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за 
 моторна возила,

- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за 
 моторна возила,

- 46.77 Трговина на велико и остацима,

- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, 
 тезги и пијаца,

- 49.41  Друмски превоз терета,

- 52.10  Складиштење, и

- 56.10  Делатност ресторана и покретних угоститељских 
 објеката.

Јавно предузеће поред делатности из ст. 1. до 3. овог 
члана, обавља и следеће послове:

- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор 
над тим пословима и бригу о постројењима за 
управљање отпадом после затварања у складу са за-
коном,

- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,

- Нешкодљиво уклањање лешева домаћих животиња,

- Одржавање чистоће на јавним површинама (улица, 
стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа, које 
повезују површине јавног саобраћаја, мостови, кејови, 
травњаци, површине између и око зграда које нису 
приведене намени, уређење површине унутар стам-
бених блокова, дечија игралишта, стајалишта у јавном 
саобраћају, скверови, такси станице, железничке и 
аутобуске станице, пристаништа, изграђене обалe, 
неизграђено грађевинско земљиште, сајмишта и 
пијаца, спортски и забавни терени и плаже),

- Остала трговина на велико типизираних посуда за 
смеће,

- Спољна трговина у обиму промета на велико у унутра-
шњем промету,

- Услуге у спољнотрговинском промету,

- Остале непоменуте услуге у области промета 
заступање, консигнациона и комисиона продаја, и 

- Рекламирање производа и услуга предузетника и 
правних лица.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члан 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то: 

- Уписани новчани капитал 

100,00 РСД

- Уплаћени новчани капитал 

100,00 РСД  на дан 22. фебруара 2013. године. 

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа Годишњем финансијском извештају Јавног 
комуналног предузећа, „Чистоћа“ Нови Сад за 2011. годи-
ну на дан 31. децембра 2011. године, изнoси 313.165.000,00 
динaрa. Наведени податак наводи се у циљу праћења стања 
и променa на капиталу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

Члан 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и 

-  Директор.

Члан 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 
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3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4)  дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, унутрaшњу 
кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo пoкрићу 
губиткa Јавног предузећа,  

12)  дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање услу-
га Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa Јавног предузећа, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 
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8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове, који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини, која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме за 
инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа мање вредности, чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 30% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем 
билансу, а која је у непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи, као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о расподели добити у делу који се односи на 
распоређивање дела добити на зараде запослених у Јавном 
предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Градско веће Града Новог Сада утврђује смернице за 
остваривање програмских аката тако што у току поступка 
припреме ових аката утврђује приоритетне циљеве послов-
не политике за наредну годину, начин и критеријуме за 
расподелу добити као основ за доношење одлуке о рас-
подели добити, као и друге мере и активности које Јавно 
предузеће треба да предузима како би се обезбедило ре-
довно, квалитетно и поуздано пружање услуга.

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa кojи пoдрaзумeвa здравствену и хигијенску исправ-
ност према прописаним стандардима и нормативима, 
прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи пoдрaзумeвa 
тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa у дoбиjaњу 
услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja и зaштитe 
кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи служe зa 
oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и унaпрeђeњe 
квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и унaпрeђeњe 
oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне  дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члан 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

На захтев Скупштине Града Новог Сада, Градоначел-
ника Града Новог Сада, односно Градског већа Града Но-
вог Сада, а најмање једанпут годишње, Јавно предузеће 
обавештава Скупштину, Градоначелника, односно Градско 
веће, о свом раду.

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација, 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности којим се 
омогућава трајно и несметано пружање комуналних услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
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пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, који 
ће омогућити унапређење, ефикасност и ефективност Јавног 
предузећа, под условом да се финансирање врши на рок 
дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50%  укупно 
остварених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности, која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање дефицита текуће ликвидности, износ задужења 
не сме прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања, 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност, 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да достави месечне извештаје 
о роковима измирења обавеза према привредним субјектима 
министарству надлежном за послове финансија у складу 
са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу. 

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 

предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члан 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe дужнo je дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима, којима се уређује 
правни положај привредних друштава.  

Јавно предузеће дужно је да након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo je дa Статут и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању комуналне радне организације 
"Чистоћа" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа  
("Службени  лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен 
текст, 53/08, 30/10, 37/10 - испр., 39/10 и 56/12).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-12/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.



96. страна – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 22. фебруар 2013.

75

На основу чл. 4. став 2. и  чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 
119/12), и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XI  седници 22. 
фебруара  2013. године доноси

 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ  РАДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ ''ПУТ'' У НОВОМ 
САДУ КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о органи-
зовању комуналне радне организације за путеве ''Пут'' у 
Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени 
лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 
и 60/10 ) са Законом о јавним предузећима. 

Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад (у даљем 
тексту: Јавно предузеће), уписано код Агенције за привред-
не регистре, број: БД.75065/05 од 7. јула 2005. године, наставља 
са радом у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, Матични број: 08179115 .

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 4.

Пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: Jaвнo кoмунaлнo 
прeдузeћe "Пут" Нoви Сaд.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду, Руменачка 
улица број 150/а.

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр Jaвнoг прeдузeћa уз сaглaснoст Грaдскoг 
вeћa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

42.11 Изградња путева и аутопутева 

   Обухвата: 

-  изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева 
за возила и пешаке, 

-  површинске радове на улицама, путевима, аутопуте-
вима, мостовима или тунелима, 

* асфалтирање путева, 

* бојење и обележавање ознака на путевима, и 

* постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. 

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља и: 

08.12  Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина 

19.20  Производња деривата нафте 

23.61  Производња производа од бетона намењених  
 за грађевинарство 

23.63  Производња свежег бетона 

38.11  Скупљање отпада који није опасан 

42.13  Изградња мостова и тунела 

42.21  Изградња цевовода 

42.22  Изградња електричних и телекомуникационих   
 водова 

42.91  Изградња хидротехничких објеката 

43.1  Рушење и припремање градилишта 

43.11  Рушење објеката 

43.12  Припрема градилишта 

43.13  Испитивање терена бушењем и сондирањем 

43.21  Постављање електричних инсталација 

43.22  Постављање водоводних, канализационих,   
 грејних и климатизационих система 

43.29  Остали инсталациони радови у грађевинарству 

43.31  Малтерисање 

43.99  Остали непоменути специфични грађевински   
 радови 

45.20  Одржавање и поправка моторних возила 

49.39  Остали превоз путника у копненом саобраћају 

49.41  Друмски превоз терета 

52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају 

71.11  Архитектонска делатност 

71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање 

71.20  Техничко испитивање и анализе 

81.29  Услуге осталог чишћења 

81.30  Услуге уређења и одржавања околине 

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана, Јавно предузеће 
обавља и: 

-  радове на одржавању јавних путева, као и радове на 
појачаном одржавању који подразумевају: обнављање, 
замену и појачање дотрајалих коловоза; исправку кри-
вина; ублажавање нагиба; санирање клизишта; по-
правку и појачање мостова и других објеката; проши-
рење банкина, коловоза и трупа пута на краћим дело-
вима пута; заштиту већих мостова од корозије и друге 
радове којима се чува, односно доводи пут у првобит-
но пројектовано стање. 

-  вршење јавних овлашћења: давање сагласности на 
прикључење прилазног пута на јавни пут; вођење 
евиденције о стању јавних путева и техничких пода-
така катастра за путеве; давање сагласности за 
постављање водова и инсталација у заштитном појасу 
путева; давање сагласности за постављање водова и 
инсталација у трупу пута или земљишног појаса, и 

-  израду пројекта техничког регулисања саобраћаја. 
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Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то:

- Уписани новчани капитал 

100,00 RSD;

- Уплаћени новчани капитал 

100,00 RSD на дан 22. фебруара 2013. године.

Град Нови Сад у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа „ Пут“ Нови Сад за 2011. го-
дину на дан 31. децембра 2011. године, износи 89.917.000,00 
динaрa. Наведени податак наводи се у циљу праћења стања 
и промена на капиталу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и

- Директор. 

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa Јавног предузећа,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм,

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 
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22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли зингу,
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3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, и

4. расподелу добити у делу који се односи на распоређивање 
дела добити на зараде запослених у Јавном предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члaн 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи 
пoдрaзумeвa тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa 
у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи 
служe зa oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и 
унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члaн 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфрастуктуре и набавку опреме, пре-
ма програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за инвестиционе пројекте и 
текућу ликвидност којим се омогућава трајно и несметано 
пружање комуналних услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
до стави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.
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Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином, из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће дужно је да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању комуналне радне организације за 
путеве „Пут“ у Новом Саду као jавног комуналног предузећа 
("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн 
тeкст, 53/08 и 60/10).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-448/2013-I
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ РАДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ У 
НОВОМ САДУ, КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом 
Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист 
Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 и 
44/11) са Законом о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће " Градско зеленило“ Нови 
Сад ( у даљем тексту: Јавно предузеће), уписано код Агенције 
за привредне регистре, број: БД. 7181/2005 од 18. марта 
2005. године, наставља са радом у складу са одредбама 
ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члaн 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.
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Члан 4.

Пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: Jaвнo кoмунaлнo 
прeдузeћe "Грaдскo зeлeнилo" Нoви Сaд.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду, Сутјеска 2.

Члан 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр,  уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Члан 6.

Прeтeжнa дeлaтнoст Jaвнoг прeдузeћa je: 

- 81.30 Услугe урeђeњa и oдржaвaњa oкoлинe. 

Јавно предузеће обавља услуге очувања и унапређења 
зеленила у функцији заштите животне средине на јавним 
површинама на територији Града Новог Сада, а за које су 
средства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији 
Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво 
право у складу са прописима којима се уређују јавне на-
бавке.

Пoрeд дeлaтнoсти из ст. 1. и 2.  oвoг члaнa, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвљa и: 

- 01.1  Гajeњe jeднoгoдишњих и двoгoдишњих биљaкa 

- 01.2  Гajeњe вишeгoдишњих биљaкa 

- 01.3  Гajeњe сaднoг мaтeриjaлa 

- 01.61  Услужнe дeлaтнoсти у гajeњу усeвa и зaсaдa 

- 01.64  Дoрaдa сeмeнa 

- 02.10  Гajeњe шумa и oстaлe шумaрскe дeлaтнoсти 

- 02.20  Сeчa дрвeћa 

- 02.40  Услужнe дeлaтнoсти у вeзи сa шумaрствoм 

- 16.10  Рeзaњe и oбрaдa дрвeтa 

- 16.23  Прoизвoдњa oстaлe грaђeвинскe стoлaриje и   
 eлeмeнaтa 

- 16.29  Прoизвoдњa oстaлих прoизвoдa oд дрвeтa,   
 плутe, слaмe и прућa 

- 23.63  Прoизвoдњa свeжeг бeтoнa 

- 23.69  Прoизвoдњa oстaлих прoизвoдa oд бeтoнa,   
 гипсa и цeмeнтa 

- 25.11  Прoизвoдњa мeтaлних кoнструкциja и дeлoвa   
 кoнструкциja 

- 25.12  Прoизвoдњa мeтaлних врaтa и прoзoрa 

- 25.29  Прoизвoдњa oстaлих мeтaлних цистeрни,   
 рeзeрвoaрa и кoнтejнeрa 

- 25.62  Maшинскa oбрaдa мeтaлa 

- 25.94  Прoизвoдњa вeзних eлeмeнaтa и виjчaних   
 мaшинских прoизвoдa 

- 31.01  Прoизвoдњa нaмeштaja зa пoслoвнe и прoдajнe   
 прoстoрe 

- 31.02  Прoизвoдњa кухињскoг нaмeштaja 

- 31.09  Прoизвoдњa oстaлoг нaмeштaja 

- 32.99  Прoизвoдњa oстaлих прeдмeтa 

- 33.11  Пoпрaвкa мeтaлних прoизвoдa 

- 33.12  Пoпрaвкa мaшинa 

- 33.14  Пoпрaвкa eлeктричнe oпрeмe 

- 38.11  Сaкупљaњe oтпaдa кojи ниje oпaсaн 

- 38.21  Tрeтмaн и oдлaгaњe oтпaдa кojи ниje oпaсaн 

- 39.00  Сaнaциja, рeкултивaциja и другe услугe у oблaсти   
 упрaвљaњa oтпaдoм 

- 42.99  Изгрaдњa oстaлих нeпoмeнутих грaђeвинa 

- 43.12  Припрeмнa грaдилиштa 

- 43.21  Пoстaвљaњe eлeктричних инстaлaциja 

- 43.22  Пoстaвљaњe вoдoвoдних, кaнaлизaциoних,   
 грejних и климaтизaциoних систeмa 

- 43.29  Oстaли инстaлaциoни рaдoви у грaђeвинaрству 

- 43.31  Maлтeрисaњe 

- 43.32  Угрaдњa стoлaриje 

- 43.33  Пoстaвљaњe пoдних и зидних oблoгa 

- 43.34  Бojeњe и зaстaкљивaњe 

- 43.91  Крoвни рaдoви 

- 43.99  Oстaли нeпoмeнути спeцифични грaђeвински 
 рaдoви 

- 45.20  Oдржaвaњe и пoпрaвкa мoтoрних вoзилa 

- 46.22  Tргoвинa нa вeликo цвeћeм и сaдницaмa 

- 47.76  Tргoвинa нa мaлo цвeћeм, сaдницaмa, сeмeњeм, 
 ђубривимa, кућним љубимцимa и хрaнoм зa 
 кућнe љубимцe у спeциjaлизoвaним прoдaвницaмa 

- 47.8  Tргoвинa нa мaлo нa тeзгaмa и пиjaцaмa 

- 47.91  Tргoвинa нa мaлo пoсрeдствoм пoштe или прeкo 
 интeрнeтa 

- 49.41  Друмски прeвoз тeрeтa 

- 49.42  Услугe прeсeљeњa 

- 52.21  Услужнe дeлaтнoсти у кoпнeнoм сaoбрaћajу 

- 52.22  Услужнe дeлaтнoсти у вoдeнoм сaoбрaћajу 

- 52.24  Maнипулaциja тeрeтoм 

- 56.10  Дeлaтнoсти рeстoрaнa и пoкрeтних угoститeљских 
 oбjeката 

- 56.29  Oстaлe услугe припрeмaњa и пoслуживaњa 
 хрaнe 

- 56.30  Услугe припрeмaњa и пoслуживaњa пићa 

- 58.11  Издaвaњe књигa 

- 58.13  Издaвaњe нoвинa 

- 58.14  Издaвaњe чaсoписa и пeриoдичних издaњa 

- 58.19  Oстaлa издaвaчкa дeлaтнoст 

- 68.20  Изнajмљивaњe влaститих или изнajмљeних 
 нeкрeтнинa и упрaвљaњe њимa 

- 71.11  Aрхитeктoнскa дeлaтнoст 

- 74.90  Oстaлe стручнe, нaучнe и тeхничкe дeлaтнoсти 

- 77.11  Изнajмљивaњe и лизинг aутoмoбилa и лaких 
 мoтoрних вoзилa 

- 77.12  Изнajмљивaњe и лизинг кaмиoнa 

- 77.21  Изнajмљивaњe и лизинг oпрeмe зa рeкрeaциjу 
 и спoрт 

- 77.29  Изнajмљивaњe и лизинг oстaлих прeдмeтa зa 
 личну упoтрeбу и упoтрeбу у дoмaћинству 

- 77.31  Изнajмљивaњe и лизинг пoљoприврeдних 
 мaшинa и oпрeмe 

- 77.32  Изнajмљивaњe и лизинг мaшинa и oпрeмe зa 
 грaђeвинaрствo 
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- 77.39  Изнajмљивaњe и лизинг oстaлих мaшинa, oпрeмe 
 и мaтeриjaлних дoбaрa 

- 79.90  Oстaлe услугe рeзeрвaциje и дeлaтнoсти пoвeзaнe 
 сa њимa 

- 81.10  Услугe oдржaвaња oбjeкaтa 

- 81.29  Услугe oстaлoг чишћeњa 

- 82.30  Oргaнизoвaњe сaстaнaкa и сajмoвa 

- 85.51  Спoртскo и рeкрeaтивнo oбрaзoвaњe 

- 88.99  Oстaлa нeпoмeнутa сoциjaлнa зaштитa бeз 
 смeштaja 

- 91.04  Дeлaтнoст бoтaничких и зooлoшких вртoвa и 
 зaштитa прирoдних врeднoсти 

- 93.11  Дeлaтнoст спoртских oбjeкaтa 

- 93.19  Oстaлe спoртскe дeлaтнoсти 

- 93.29  Oстaлe зaбaвнe и рeкрeaтивнe дeлaтнoсти. 

Jaвнo прeдузeћe oбaвљa дeлaтнoст спoљнoтргoвинскoг 
прoмeтa.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члан 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то:

Уписани новчани капитал 

100,00 РСД

 Уплаћени новчани капитал  

100,00 РСД  на дан 22.02.2013.

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају  
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад 
за 2011. годину на дан 31. децембра 2011. године, износи 
75.163.000,00. Наведени податак се наводи у циљу праћења 
стања и промена на капиталу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

- Надзорни одбор, и 

-  Директор.

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, унутрaшњу 
кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику упрaвљaњa 
ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa  и 
доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност,

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo начину 
пoкрића губиткa Јавног предузећа, 

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,  
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15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa Јавног предузећа, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и  прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове, који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини, која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала 
Јавног предузећа,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:
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1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа мање вредности, чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 30% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем 
билансу, а која је у непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о расподели добити у делу који се односи на 
распоређивање дела добити  на зараде запослених у Јавном 
предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члaн 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, који подразумева здравствену и хигијенску исправ-

ност према прописаним стандардима и нормативима, 
прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи пoдрaзумeвa 
тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa у дoбиjaњу 
услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja и зaштитe 
кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи служe зa 
oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и унaпрeђeњe 
квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и унaпрeђeњe 
oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне  дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члaн 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду.

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности, којима 
се омогућава трајно и несметано пружање комуналних 
услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, који 
ће омогућити унапређење, ефикасност и ефективност Јавног 
предузећа, под условом да се финансирање врши на рок 
дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности, која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање дефицита текуће ликвидности, износ задужења 
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не сме прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да достави месечне извештаје 
о роковима измирења обавеза према привредним субјектима 
министарству надлежном за послове финансија у складу 
са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Јавно предузеће дужно је да изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима, којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно је да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању комуналне радне организације 
„Градско зеленило“ у Новом Саду као јавног комуналног 
предузећа ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 
- прeчишћeн тeкст, 53/08 и 44/11).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

О Д Л У К У
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“  У НОВОМ САДУ 

КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, 
као јавног предузећа ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", 
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бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 и 51/11) са Законом о 
јавним предузећима. 

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови 
Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће) уписано код Агенције 
за привредне регистре, број: 66993/2005 од 14. јула 2005. 
године, наставља са радом у складу са одредбама ове 
одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина  2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 4.

Пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: Jaвнo кoмунaлнo 
прeдузeћe "Нoвoсaдскa тoплaнa" Нoви Сaд.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду, Влaдимирa 
Никoлићa 1.

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр,  уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Члaн 6.

Прeтeжнa дeлaтнoст Jaвнoг прeдузeћa je: 

-  35.30 Снaбдeвaњe пaрoм и климaтизaциja. 

Пoрeд дeлaтнoсти из стaвa 1. oвoг члaнa Jaвнo прeдузeћe 
oбaвљa и слeдeћe eнeргeтскe дeлaтнoсти: 

-  прoизвoдњa тoплoтнe eнeргиje, и 

-  дистрибуциja и снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм. 

Пoрeд дeлaтнoсти из ст. 1. и 2. oвoг члaнa Jaвнo прeдузeћe 
oбaвљa и: 

-  изрaду тeхничкe дoкумeнтaциjе и стручнe пoслoвe 
инвeститoрa у изгрaдњи инвeстициoних oбjeкaтa кoje 
ћe кoристити зa oбaвљaњe свoje дeлaтнoсти и струч-
ни нaдзoр у тoку грaђeњa oбjeкaтa, oднoснo извoђeњa 
рaдoвa, 

-  другe стручнe пoслoвe кojи служe прeтeжнoj дeлa-
тнoсти Jaвнoг прeдузeћa, a кojи су уoбичajeни уз ту 
дeлaтнoст и дoпринoсe пoтпуниjeм искoришћaвaњу 
кaпaцитeтa и мaтeриjaлa зa вршeњe тe дeлaтнoсти, 

-  43.11 рушeњe oбjeкaтa, 

-  43.12 припрeмa грaдилиштa, 

-  43.21 пoстaвљaњe eлeктричних инстaлaциja, 

-  43.22 пoстaвљaњe вoдoвoдних, кaнaлизaциoних,   
 грejних и климaтизaциoних систeмa, 

-  43.29 oстaли инстaлaциoни рaдoви у грaђeвинaрству, 

-  43.99 oстaли нeпoмeнути спeцифични грaђeвински   
 рaдoви, 

-  46.71 тргoвинa нa вeликo чврстим, тeчним и гaсoвитим  
 гoривимa и сличним прoизвoдимa, 

-  46.74 тргoвинa нa вeликo мeтaлнoм рoбoм, инстaлa - 
 циoним мaтeриjaлимa, oпрeмoм и прибoрoм зa  
 грejaњe, 

-  46.77 тргoвинa нa вeликo oтпaцимa и oстaцимa, 

-  71.20 тeхничкo испитивaњe и aнaлизe. 

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који је у моменту 
доношења ове одлуке регистрован у Регистру привредних 
субјеката, износи и то:

- Уписани новчани капитал  2.463.690.000,23 РСД;

- Уплаћени новчани капитал 2.463.690.000,23 РСД на 
дан 31. децембра 2006. године.

Град Нови Сад у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови 
Сад за 2011. годину, на дан 31. децембра 2011. године, 
износи 2.463.690.000,00 динара.

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

- Надзорни одбор, и

-  Директор. 

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 
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4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe 
Јaвнoг прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,  

12) дaje сaглaснoст дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни пoлoжaj приврeдних 
друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности директора.
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Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о рaспoдeли дoбити у дeлу кojи сe oднoси нa 
рaспoрeђивaњe дeлa дoбити нa зaрaдe зaпoслeних у Jaвнoм 
прeдузeћу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члaн 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи 
пoдрaзумeвa тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa 
у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи 
служe зa oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и 
унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члaн 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфрастуктуре и набавку опреме, пре-
ма програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
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Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe oбa-
вeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за  финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности којим се 
омогућава трајно и несметано пружање комуналних услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финанирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање дефицита текуће ликвидности, износ задужења 
не сме прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином  која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa Статут и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању радне организације „Новосадска 
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топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени 
лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 
и 51/11).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-11/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

78

На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ JAВНOГ ПРEДУЗEЋА 
"ИНФOРМAТИКA" НOВИ СAД 

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад ("Службени 
лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 – пречишћен текст, 40/08, 
53/08, 55/09, 4/10 и 50/10) са Законом о јавним предузећима. 

Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад 
(у даљем тексту: Јавно предузеће) уписано код Агенције 
за привредне регистре, број: 1100/2005 од 7. фебруара 
2005. године, наставља са радом у складу са одредбама 
ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина  2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe не мoжe дa прoмeни облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4.

Пoслoвнo имe пoд кojим пoслуje Jaвнo прeдузeћa je: 
Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe "Инфoрмaтикa" зa пoслoвe из 
oблaсти тeлeкoмуникaциja, инфoрмaтикe и нaплaтe кoмунaлнo-
стaмбeних прoизвoдa и услугa, Нoви Сaд.

Скрaћeнo пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: JКП 
"Инфoрмaтикa" Нoви Сaд.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду, Булeвaр 
цaрa Лaзaрa брoj 3.

Члан 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр, уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Члан 6.

Прeтeжнa дeлaтнoст Jaвнoг прeдузeћa je: 

-  61.10 Кaблoвскe тeлeкoмуникaциje 

Пoрeд дeлaтнoсти из стaвa 1. oвoг члaнa Jaвнo прeдузeћe 
oбaвљa и дeлaтнoсти: 

- 26.20  Прoизвoдњa рaчунaрa и пeрифeрнe oпрeмe,

- 42.22  Изгрaдњa eлeктричних и тeлeкoмуникaци oних   
 вoдoвa, 

- 43.21  Пoстaвљaњe eлeктричних инстaлaциja, 

- 58.29  Издaвaњe oстaлих сoфтвeрa, 

- 61.20  Бeжичнe тeлeкoмуникaциje, 

- 61.90  Oстaлe тeлeкoмуникaциoнe дeлaтнoсти, 

- 62.01  Рaчунaрскo прoгрaмирaњe, 

- 62.02  Кoнсултaнтскe дeлaтнoсти у oблaсти инфoр-  
 мaциoнe тeхнoлoгиje, 

- 62.03  Упрaвљaњe рaчунaрскoм oпрeмoм, 

- 62.09  Oстaлe услугe инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje, 

- 63.11  Oбрaдa пoдaтaкa, хoстинг и сл., 

- 63.12  Вeб пoртaли, 

- 71.12  Инжeњeрскe дeлaтнoсти и тeхничкo сaвeтo-  
 вaњe, 

- 95.11  Пoпрaвкa рaчунaрa и пeрифeрнe oпрeмe, 

- 95.12  Пoпрaвкa кoмуникaциoнe oпрeмe, 

-  изгрaдњa, oдржaвaњe и пружaњe сeрвисa (услугa) у 
oблaсти тeлeкoмуникaциoнoг систeмa - oптичкa, кa-
блoв скa и другa тeлeкoмуникaциoнa инфрaстру ктурa,

-  пoслoви и услугe из oблaсти инфoрмaциoнo-кoмуникa-
циoних тeхнoлoгиja, укључуjући и хaрдвeрскo-сoф твeр-
ску пoдршку, кojи сe пружajу oргaнимa Грaдa Нoвoг 
Сaдa и службaмa чиjи je oснивaч Грaд, и 

-  тргoвинa нa вeликo и мaлo. 

Jaвнo прeдузeћe oбaвљa и пoслoвe спoљнoтргoвинскoг 
прoмeтa у oквиру рeгистрoвaнe дeлaтнoсти.

Члaн 7.

Пoрeд дeлaтнoсти из члaнa 6. oвe oдлукe Jaвнo прeдузeћe 
oбaвљa и:

-  прojeктoвaњe, изгрaдњу и oдржaвaњe лoкaлних рaчу-
нaрских мрeжa - ЛAН, и рaчунaрских мрeжa нa ширeм 
пoдручjу - MAН,

-  изрaду, увoђeњe и вoђeњe прojeкaтa кoмплeксних 
инфoр мaциoних систeмa,

-  изгрaдњу и вoђeњe Oпштeг инфoрмaциoнoг систeмa 
Грaдa Нoвoг Сaдa и инфoрмaциoнoг систeмa oргaнa 
Грaдa,

-  пoслoвe oбjeдињeнe oбрaдe и нaплaтe кoмунaлнo-
стaмбeних прoизвoдa и услугa,

-  нaдзoр нaд грaђeвинским и eлeктрo рaдoвимa нa 
тeлeкoмуникaциoнoj мрeжи,
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-  фoрмирaњe сeтa тeхничких услoвa и припaдajућe 
тeхничкe дoкумeнтaциje нeoпхoднe зa прикључeњe 
кoрисникa нa oптичку тeлeкoмуникaциoну инфрa-
структуру,

-  издaвaњe сaглaснoсти нa прojeктну дoкумeнтaциjу 
пoслoвних и стaмбeних oбjeкaтa, рaди испуњeнoсти 
услoвa зa изгрaдњу тeлeкoмуникaциoнe мрeжe,

-  тeхнички приjeм и прикључeњe пoслoвних и стaм-
бeних oбjeкaтa нa oптичку тeлeкoмуникaциoну инфрa-
структуру,

-  издaвaњe прeтхoдних услoвa и дaвaњe сaглaснoсти 
нa прojeктну дoкумeнтaциjу зa изгрaдњу других тeлe-
кoмуникaциoних инфрaструктурa,

-  ствaрaњe тeхничких услoвa зa пружaњe сeрвисa 
(услугa) трeћим лицимa,

-  пружaњe сeрвисa (услугa) трeћим лицимa,

-  дистрибуциjу сeрвисa (услугa) трeћим лицимa,

-  пoслoвe вeзaнe зa нaплaту сeрвисa (услугa),

-  упрaвљaњe, кoнтрoлу и eксплoaтaциjу тeлeкoмуни-
кaциoнoг систeмa - oптичкoм, кaблoвскoм и другoм 
тeлeкoмуникaциoнoм инфрaструктурoм и сeрвисимa 
(услугaмa),

-  цeнтрaлизoвaнo склaдиштeњe пoдaтaкa,

-  мeрeњe и издaвaњe aтeстa зa инстaлaциjу Ethernet 
мрeжa,

-  oбуку и кoнсaлтинг из oблaсти инфoрмaциoнo-кoму-
никaциoних тeхнoлoгиja,

-  прojeктoвaњe, крeирaњe, oдржaвaњe и aдминистрa-
циjу бaзa пoдaтaкa,

-  услугe у oблaсти oбрaдe пoдaтaкa,

-  прикупљaњe, прeвoз и испoрукa пoштaнских пoшиљки, 
oсим дeлaтнoсти пoштe,

-  рaчунoвoдствeни и књигoвoдствeни пoслoви,

-  зaкључивaњe угoвoрa o услoвимa и нaчину кoришћeњa 
стaнoвa у држaвнoj свojини дaтих у зaкуп, измeђу зa-
купцa стaнa и Jaвнoг прeдузeћa, o прaвимa и oбaвe-
зaмa у вeзи зaкупa стaнa,

-  oргaнизoвaњe и вoђeњe eвидeнциje стaмбeних згрaдa 
и стaнoвa, вoђeњe eвидeнциje кoрисникa стaнoвa и 
других eвидeнциja вeзaнo зa oбaвљaњe дeлaтнoсти и 
пoслoвa из нaдлeжнoсти Jaвнoг прeдузeћa, и

- изгрaдњa, oдржaвaњe и aжурирaњe бaзa пoдaтaкa нa 
oснoву aдрeснoг рeгистрa и рeгистрa прoстoрних je-
диницa, o изгрaђeнoм стaмбeнoм и пoслoвнoм прoстo ру 
и кoрисницимa прoстoрa, кao и пoслoви кojи сe рeaли-
зуjу кoришћeњeм бaзa пoдaтaкa Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 8.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из чл. 6. и 7. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члан 9.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 

субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то: 

- Уписани новчани капитал 

100,00 РСД

- Уплаћени новчани капитал 

100,00 РСД на дан 22. фебруара 2013. године.

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 
2011. годину, на дан 31. децембра 2011. године, износи 
47.922.000,00 динара. Наведени податак наводи се у циљу 
праћења стања и промена на капиталу у финансијским 
извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 10.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и

-  Директор.

Члaн 11.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 12.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.
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Члaн 13.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe 
Јaвнoг прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa пo-
слoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада, ради давања са-
гласности,

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo пoкрићу 
губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa Јавног предузећа, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада, ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 14.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 15.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 16.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 17.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,
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3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала 
Јавног предузећа,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 19.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене услуга Јавног предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о рaспoдeли дoбити у дeлу кojи сe oднoси нa 
рaспoрeђивaњe дeлa дoбити нa зaрaдe зaпoслeних у Jaвнoм 
прeдузeћу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 21.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне  мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 22.

Јавно предузеће је дужно да приликом обављања де-
латности организује свој рад и пословање на начин којим 
се обезбеђује трајно, непрекидно и квалитетно обављање 
делатности од општег интереса ради управљања и 
искоришћавања добара у општој употреби и добара од 
општег интереса у својини Града Новог Сада и делатности 
од значаја за рад органа Града Новог Сада, несметано 
пружање услуга, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, као и унaпрeђeњe oргaнизaциje 
и eфикaснoсти рaдa.

Обављање  дeлaтнoсти за коју је основано Јавно предузеће 
финaнсирa се из цeнa услугa, буџeтa Града Новог Сада и 
осталих прихода у складу са законом и одлукама Скупшти-
не Града Новог Сада.

Члан 23.

Цене услуга одређују се према пословним расходима 
исказаним у пословним књигама и финансијским извештајима, 
расходима за изградњу и реконструкцију објеката комунал-
не инфрастуктуре и набавку опреме, према програмима 
пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 24.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 25.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
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којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности којим се 
омогућава трајно и несметано пружање комуналних услуга.

Члан 26.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће омогућити унапређење, ефикасност и ефективност Јавног 
предузећа, под условом да се финансирање врши на рок 
дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 27.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 28.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће дужно је да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће дужно је да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 29.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 30.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/

или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члан 31.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из чл. 6. и 7.  ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 33.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 34.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члaн 35.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању Јавног предузећа „Информатика“ 
Нови Сад ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 
– пречишћен текст, 40/08, 53/08, 55/09, 4/10 и 50/10).
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Члaн 36.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-14/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

79

На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад ("Служ-
бени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 
53/08, 12/11 и 56/12) са Законом о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад (у даљем 
тексту: Јавно предузеће) уписано код Агенције за привред-
не регистре, број: БД. 53401/2005 од 17. јуна 2005. године, 
наставља са радом у складу са одредбама ове одлуке.

Члaн 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa. 

Члан 4. 

Пословно име под којим послује Јавно предузеће је: 
Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад. 

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈКП "Тржни-
ца" Нови Сад. 

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Жике Попо-
вића 4. 

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр, уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa. 

Члaн 6.

Прeтeжнa дeлaтнoст Jaвнoг прeдузeћa je: 

- 68.20 Изнajмљивaњe влaститих или изнajмљeних   
 нeкрeтнинa и упрaвљaњe њимa. 

У оквиру делатности из става 1. овог члана,  Јавно 
предузеће управља и даје у закуп пословни простор на 
пијацама  из члана 8. ове одлуке, који је у јавној својини 
Града Новог Сада.

Пoрeд прeтeжнe дeлaтнoсти из стaвa 1. oвoг члaнa, Jaвнo 
прeдузeћe oбaвљa и: 

-  81.10 Услугe oдржaвaњa oбjeкaтa; 

-  упрaвљaњe, кoмунaлнo oпрeмaњe, oдржaвaњe и oргa-
низaциjу дeлaтнoсти пиjaцa нa зaтвoрeним и oтвo-
рeним прoстoримa, кojи су нaмeњeни зa oбaвљaњe 
прoмeтa пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa и 
прoизвoдa дoмaћe рaдинoсти, зaнaтских прoизвoдa, 
другe рoбe ширoкe пoтрoшњe и пружaњe прaтeћих 
услугa; 

-  упрaвљaњe, урeђивaњe, oдржaвaњe и oргaнизaциjу 
дeлaтнoсти вeлeтржницa нa зaтвoрeним и oтвoрeним 
прoстoримa и издaвaњe спeциjaлизoвaнoг прoстoрa 
зa излaгaњe и прoдajу вoћa, пoврћa и других пoљo-
приврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa, oстaлe рoбe 
ширoкe пoтрoшњe, кao и пружaњe прaтeћих услугa, a 
нaрoчитo склaдиштeњe рoбe, њeнa дoрaдa, прeрaдa, 
пaкoвaњe и другe услугe у вeзи сa рукoвaњeм и 
прeвoзoм; и 

-  oргaнизoвaњe вaшaрa нa oтвoрeнoм или у зaтвoрeнoм 
прoстoру, кao пoврeмeнe, пeриoдичнe, трaдициoнaлнe 
мaнифeстaциje oдрeђeних нaмeнa нa тeритoриjи 
Грaдa Нoвoг Сaдa. 

 Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члан 8.

Jaвнoм прeдузeћу пoвeрaвajу сe нa упрaвљaњe, урeђивaњe 
и oдржaвaњe пиjaцe у Нoвoм Сaду, Пeтрoвaрaдину и Срeмскoj 
Кaмeници, и тo: 

1. Рибљa, Tрг Рeпубликe брoj 18, 

2. Футoшкa, Jeврejскa улицa брoj 42, 

3. Лимaнскa, Булeвaр цaрa Лaзaрa брoj 50, 

4. Дeтeлинaрскa, Улицa Jaнкa Вeсeлинoвићa брoj 3, 

5. Сaтeлитскa, Улицa Стeвaнa Хлaднoг брoj 1, 

6. Teмeринскa, Teмeринскa улицa брoj 19, 

7. Квaнтaшкa, Улицa Вeнизeлисoвa бб, 

8. Нajлoн, Teмeрински пут брoj 1, 

9. Пeтрoвaрaдинскa, Прeрaдoвићeвa 108ц, и 

10. Кaмeничкa, угao улицa Maркa Oрeшкoвићa и Свeтoсaвскe.
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Нaмeнa пиjaцa утврђуje сe aктoм Грaдскoг вeћa Грaдa 
Нoвoг Сaдa, нa прeдлoг Надзорног oдбoрa. 

Члaн 9.

Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa пoвeрeнe пoслoвe урeђивaњa 
и oдржaвaњa пиjaцa из члaнa 8. oвe oдлукe oбaвљa нa 
нaчин кojим сe oбeзбeђуje урeднo испуњaвaњe oбaвeзe 
кoрисникa пиjaчних услугa и рeдoвнo и квaлитeтнo снaбдeвaњe 
грaђaнa. 

Члaн 10.

Основни  капитал Јавног предузећа, који је у моменту 
доношења ове одлуке регистрован  у Регистру привредних 
субјеката, износи и то:

- Уписани новчани капитал    

  9.521.966,25 РСД 

- Уплаћени новчани капитал  

9.521.966,25 РСД на дан 19. маја 1994. године.

Град Нови Сад, а у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају  
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2011. 
годину на дан 31. децембра 2011. године, износи: 457.882.000,00 
динара.

Члaн 11.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и 

-  Директор.

Члaн 12.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 13.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 14.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe 
Јaвнoг прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада, ради давања са-
гласности,

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo начину 
пoкрића губиткa Јавног предузећа,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa Јавног предузећа, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.
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Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада, ради давања са-
гласности најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 15.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa, у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор, у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 16.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 17.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 18.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора, у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 19.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању  (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала 
Јавног предузећа,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме за 
инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 20.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа мање вредности, чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 30% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем 
билансу, а која је у непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о расподели добити у делу који се односи на 
распоређивање дела добити  на зараде запослених у Јавном 
предузећу, и
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5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члaн 21.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање.

Члан 22.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 23.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, који подразумева здравствену и хигијенску исправ-
ност према прописаним стандардима и нормативима, 
прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи пoдрaзумeвa 
тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa у дoбиjaњу 
услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja и зaштитe 
кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи служe зa 
oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и унaпрeђeњe 
квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и унaпрeђeњe 
oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне  дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члан 24.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфрастуктуре и набавку опреме, пре-
ма програмима пословања и добити Јавног предузећа. 

Члан 25.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe oбaвe-

штaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo вeћe, 
o свoм рaду.

Члан 26.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација, 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности, којима 
се омогућава трајно и несметано пружање комуналних 
услуга.

Члан 27.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, који 
ће омогућити унапређење, ефикасност и ефективност Јавног 
предузећа, под условом да се финансирање врши на рок 
дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 28.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање дефицита текуће ликвидности, износ задужења 
не сме прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 29.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да достави месечне извештаје 
о роковима измирења обавеза према привредним субјектима 
министарству надлежном за послове финансија у складу 
са Законом. 

Члан 30.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 
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Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 31.

Јавно предузеће може да располаже имовином која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу. 

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 32.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 33.

Јавно предузеће дужно је да изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће је дужно да након извршене процене 
из става 1. овог члана  изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

Члан 34.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 35.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 36.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању јавног комуналног предузећа „Тржни-

ца“ Нови Сад ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 
- прeчишћeн тeкст, 53/08, 12/11 и 56/12).

Члан 37.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-17/2013-I
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

80

На основу члaна 4. став 2. и  члана 65. став 1. Закона 
о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије", 
брoj 119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада'' 
бр. 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XI  седници 22. 
фебруара  2013. године доноси

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа ''Пословни простор'' у Новом Саду (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 29/05 - пречишћен текст 
и 53/08) са Законом о јавним предузећима.

Јавно предузеће ''Пословни простор'' у Новом Саду (у 
даљем тексту: Јавно предузеће) уписано код Агенције за 
привредне регистре број БД 69288/05 од 30.јуна 2005. годи-
не, наставља са радом у складу са одредбом ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина број 2., Матични број: 08179115. 

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Јавно предузеће не може да промени облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

II.  НАЗИВ, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ   
 ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно предузеће 
"Пословни простор" у Новом Саду.
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Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП "По-
словни простор" у Новом Саду.

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Народног 
фронта број 53.

У свом знаку, печату и логотипу, Јавно предузеће може 
да користи грб Града.

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси 
Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

III.  ДЕЛАТНОСТ

Члан 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених не-
кретнина и управљање њима.

Делатност из става 1. овог члана обухвата управљање, 
изградњу и давање у закуп пословног простора који је сте-
као, односно који стекне Град Нови Сад.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља и послове евидентирања пословног простора који 
је у јавној својини Града Новог Сада и одржавања послов-
ног простора који је у функцији обављања претежне делат-
ности.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
може да обавља и послове изградње и одржавања по-
словног простора и објеката који нису у функцији претежне 
делатности, ако су предвиђени Програмом изградње и 
одржавања пословног простора и од значаја су за Град 
Нови Сад.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако се том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Одлуку о промени делатности доноси Надзорни одбор 
уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Члан 8.

Основни  капитал Јавног предузећа, који је у моменту 
доношења ове одлуке регистрован у Регистру привредних 
субјеката, износи и то:

- Уписани новчани капитал  

   308.855.000,00 РСД,

- Уплаћени новчани капитал 

   308.855.000,00 РСД  31.12.1998.

Град Нови Сад у складу са прописима који регулишу 
финасијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног предузећа ''Пословни простор'' у Новом Саду за 
2011. годину на дан 31.12.2011.године, износи 2.656.432.360,25 
динара.

Члан 9.

Изградња и одржавање пословног простора врши се на 
основу Програма изградње и одржавања пословног про-
стора.

Члан 10.

Програм изградње и одржавања пословног простора 
садржи нарочито податке о:

1. изградњи пословног простора,

2. обиму и структури радова на адаптацији, реконструкцији 
и одржавању пословног простора,

3. вредности предвиђених радова, изворима средстава 
и начину финансирања,

4. условима, начину и поступку давања слободног по-
словног простора у закуп и начину утврђивања висине за-
купнине,

5. условима куповине, продаје и замене пословног про-
стора, и

6. осталим активностима на стварању услова за реализацију 
Програма.

Члан 11.

Програм изградње и одржавања пословног простора 
доноси се пре почетка периода на који се односи.

Програм изградње и одржавања пословног простора 
доноси Скупштина Града.

IV. ОПШТИ АКТИ

Члан 12.

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

Статутом се ближе утврђује пословање, унутрашња 
организација, начин остваривања послова и задатака и 
друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.

V.  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.

Органи Јавног предузећа су:

- Надзорни одбор и

- Директор.

Члан 14.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Новог Сада.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 15.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe:
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1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe,

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe,

4) нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 16.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи,

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа,

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа,

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa,

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, унутрaшњу 
кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa,

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља их Скупштини Града Новог Сада ради давања 
сагласности,

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада,

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм,

14) доноси одлуку о улагању капитала,

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa,

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа,

20) утврђује вредност бода закупнине за пословни про-
стор, 

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови,

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
и другим прoписимa.

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 17.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Новог 
Сада.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 18.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом.

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 19.

Дирeктoр:

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe,

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa,

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa,

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa и прeдузимa 
мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe,

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje,

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa,

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 20.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности 
Директора у складу са Законом.

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
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да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

VI.  ОДНОС СА ОСНИВАЧЕМ

Члан 21.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa,

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности Јавног предузећа,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Јавног предузећа, Скуп-
штина Града Новог Сада даје претходну сагласност.

Члан 22.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о вредности бода закупнине за пословни про-
стор, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи,

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности Јавног 
предузећа.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

2. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања,  и

3. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова.

Члан 23.

Градско веће Града Новог Сада утврђује смернице за 
остваривање програмских аката тако што у поступку при-
преме ових аката утврђује приоритетне циљеве пословне 
политике за наредну годину, начин и критеријуме за рас-
поделу добити као основ за доношење одлуке о расподе-
ли добити, као и друге мере и активности које Јавно предузеће 
треба да предузме како би се обезбедило редовно, квали-
тетно и поуздано пружање услуга.

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање.

Члан 24.

Грaдскo вeћe Града Новог Сада предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Новог Сада.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 25.

Јавно предузеће је дужно да приликом обављања де-
латности организује свој рад и пословање на начин којим 
се обезбеђују трајно и несметано пружање услуга, про-
писани обим и квалитет услуга који подразумева тачност 
у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга, 
предузимање мера одржавања, развоја и заштите објеката 
и опреме који служе за обављање делатности, развој и 
унапређење квалитета и врсте услуга, као и унапређење 
организације и ефикасности рада.

Обављање делатности за коју је основано из члана 6. 
ове одлуке Јавно предузеће финансира се из средстава 
буџета Града Новог Сада и на други начин у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члан 26.

На захтев Скупштине Града Новог Сада, Градоначел-
ника Града Новог Сада, односно Градског већа Града Но-
вог Сада, а најмање једанпут годишње, Јавно предузеће 
обавештава Скупштину, Градоначелника, односно Градско 
веће, о свом раду.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.
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Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини.

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм.

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члан 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде.

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 
29/2005 - пречишћен текст и 53/08).

Члaн 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 020-34/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI  седници 22. 
фебруара  2013. године доноси

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„СТАН“ ИЗ НОВОГ САДА КАО ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа 
за стамбене услуге ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", 
бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08, 4/10, 60/10, 24/11, 47/12 
и 56/12) са Законом о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених 
и пословних простора ''Стан'', Нови Сад (у даљем тексту: 
Јавно предузеће)  уписано код Агенције за привредне ре-
гистре број: БД 114606/12 од 4. септембра 2012. године, 
наставља са радом у складу са одредбом ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина број 2, Матични број: 08179115.
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Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Јавно предузеће не може да промени облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4. 

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно комунално 
предузеће за одржавање стамбених и пословних простора 
"Стан", Нови Сад.

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Ласла Га-
ла број 22.

  Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Градског већа Града Новог 
Сада.

Члан 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству.

Јавно предузеће обавља услуге на одржавању и по-
правци стамбених и пословних зграда којима располаже 
Град Нови Сад; услуге на одржавању и поправци зграда, 
услуге дезинфиковања зграда и уништавање штеточина у 
зградама, услуге специјализованог чишћења зграда, као 
што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, 
вентилационог пролаза и издувних уређаја у зградама 
установа и других облика организовања чији је оснивач 
Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег 
одржавања зграда планирана у буџету Града Новог Сада; 
услуге на текућем одржавању и поправци стамбених и по-
словних зграда чије је одржавање поверено Јавном предузећу; 
услуге којима се обезбеђује обављање појединих комунал-
них делатности од локалног интереса, а које су из делат-
ности Јавног предузећа или сродних делатности Јавног 
предузећа (нпр. декорација Града Новог Сада за јавне 
манифестације и државне празнике; монтажа, демонтажа 
и складиштење свечане расвете и сл.); као и услуге на 
текућем одржавању и поправци стамбених и пословних 
зграда чијим извођењем се спречава или отклања опасност 
по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује 
сигурност корисника зграда и околине, као посебно право 
у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.

У оквиру делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће:

1. изводи радове на инвестиционом и текућем одржавању 
стамбених зграда, радове хитних интервенција,

2. води евиденције о средствима скупштина зграда,

3.израђује и поправља предмете од дрвета,

4. поправља и одржава сопствени возни парк и опрему,

5. поставља и поправља грађевинске инсталације и врши 
завршне и занатске радове у грађевинарству.

Поред делатности из ст. 1. до 3. овог члана Јавно предузеће 
обавља и делатности: 

81.2 услуге чишћења 

-  унутрашње и спољашње чишћење свих врста зграда, 
специјализовано чишћење објеката; 

-  дезинфиковање зграда и уништавање штеточина у 
зградама. 

81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме 

-  специјализовано чишћење зграда, као што су прање 
прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, 
вентилационих пролаза и издувних уређаја. 

Јавно предузеће у оквиру услуге чишћења димњака 
обавља следеће послове: 

-  чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја; 

-  спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима 
и уређајима; 

-  димничарску контролу исправности димоводних и ло-
жишних објеката и уређаја.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
Јавног предузећа уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Члан 8.

Основни  капитал Јавног предузећа, који је у моменту 
доношења ове одлуке регистрован у Регистру привредних 
субјеката, износи и то:

- Уписани неновчани капитал 

 10.763.163,03 РСД  4.09.2012.

Град Нови Сад у складу са прописима који регулишу 
финасијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и 
пословних простора "Стан", Нови Сад за 2011. годину на 
дан 31. 12. 2011. године, износи: 50.118.000,00 динара.

Члан 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

- Надзорни одбор, и

-  Директор.

Члан 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 
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3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe 
Јaвнoг прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa Јавног предузећа, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa и прeдузимa 
мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и у складу са смерницама,

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.
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Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала 
Јавног предузећа,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа мање вредности, чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 30% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем 
билансу, а која је у непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о расподели добити у делу који се односи на 
распоређивање дела добити на зараде запослених у Јавном 
предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Градско веће Града Новог Сада утврђује смернице за 
остваривање програмских аката тако што у поступку при-
преме ових аката утврђује приоритетне циљеве пословне 
политике за наредну годину, начин и критеријуме за рас-
поделу добити као основ за доношење одлуке о расподе-
ли добити, као и друге мере и активности које Јавно предузеће 
треба да предузме како би се обезбедило редовно, квали-
тетно и поуздано пружање услуга. 

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање. 

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи 
пoдрaзумeвa тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa 
у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи 
служe зa oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и 
унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне  дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члан 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима и према програмима пословања и добити 
Јавног предузећа.
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Члан 23.

На захтев Скупштине Града Новог Сада, Градоначел-
ника Града Новог Сада, односно Градског већа Града Но-
вог Сада, а најмање једанпут годишње, Јавно предузеће 
обавештава Скупштину, Градоначелника, односно Градско 
веће о свом раду.

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката, и дефицита текуће ликвидности, којим 
се омогућава трајно и несметано пружање услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, који 
ће  омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од  50% укупно 
остварених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности, која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 

врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члан 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима, којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању радне организације ''Стан'' из Но-
вог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге, (''Служ-
бени лист Града Новог Сада, бр. 29/05 - пречишћен текст, 
53/08, 4/10, 60/10, 24/11, 47/12 и 56/12).

Члaн 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-32/2013-I
22. фебруар 2013. године 
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

82

На основу члана 4. став 2. и члана 65. став 1. Закона о 
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије", 
брoj 119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI  седници 
22. фебруара  2013. године доноси

ОДЛУКУ
О  УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ У 
НОВОМ САДУ КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у 
Новом Саду као Јавног предузећа ("Службени лист Грaдa 
Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 и 46/09) 
са Законом о јавним предузећима.

Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Но-
ви Сад, Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће) упи-
сано код Агенције за привредне регистре број БД 15304/05 
од 25.маја 2005. године, наставља са радом у складу са 
одредбама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, Матични број: 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Јавно предузеће не може да промени облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4.

Пословно име под којим послује Завод за урбанизам у 
Новом Саду (у даљем тексту: Јавно предузеће) је: Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, 
Нови Сад.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП "Урба-
низам".

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Булевар 
цара Лазара број 3.

У свом знаку, печату и логотипу Јавно предузеће може 
да користи грб Града Новог Сада.

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Градског већа Града Новог 
Сада. 

Члан 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

71.11 Архитектонска делатност.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља и:

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

У оквиру делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно 
предузеће обавља следеће стручне послове: 

 - израђује просторни план Града Новог Сада и простор-
не планове општина,

 - израђује просторне планове подручја посебне намене,

 - израђује урбанистичке планове за територију Града 
Новог Сада ,

 - израђује одлуке о изради планских докумената,

 - израђује урбанистичке пројекте,

 - израђује пројекте парцелације односно препарцелације,

 - израђује пројекте парцелације и препарцелације у по-
ступку исправке граница парцеле,

 - обавља стручне послове по захтеву и за потребе 
Комисије за планове и извршава стручне послове које 
ова комисија из своје надлежности повери Јавном 
предузећу,

 - прати и проучава појаве и промене у простору на 
територији Града Новог Сада,

 - обавља аналитичко-студијске послове из области про-
сторног и урбанистичког планирања и заштите живот-
не средине ,

 - израђује стратешке процене утицаја планова на жи-
вотну средину,

 - обезбеђује обављање претходних радова за потребе 
припреме основа и пројеката од значаја за изградњу 
и уређење простора и насеља,

 - прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке 
од интереса за уређење простора и насеља и исте 
доставља органу Града Новог Сада надлежном за 
образовање и одржавање локалног информационог 
система планских докумената и стања у простору,

 - на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује 
извештај, односно мишљење у поступку одређивања 
земљишта за редовну употребу објеката,

 - на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује 
урбанистичке услове за локацијску дозволу,

 - на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује 
информацију о локацији,

 - на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује 
извештаје о чињеницама садржаним у урбанистичкој 
документацији за потребе издавања решења за одобрење 
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извођења радова за које се не издаје грађевинска до-
звола,

 - израђује документацију по захтеву надлежног органа 
Града Новог Сада везану за могућност легализације 
објеката у складу са законом којим се уређује поступак 
легализације,

 - обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој об-
ласти просторног планирања и урбанизма, 

 - израђује урбанистичке услове за постављање мон-
тажних и других објеката и на јавним површинама,

 - израђује уверења о намени земљишта и

 - обавља друге стручне послове у вези са применом 
закона којим се уређује област планирања и изградње 
објеката.

Поред стручних послова из става 3. овог члана Јавно 
предузеће пружа пословне и техничке услуге у области 
испитивања тржишта у урбаној изградњи и економске, ор-
ганизационе и технолошке услуге у урбанистичком и про-
сторном планирању, пројектовању и урбаном развоју, без 
уписа у регистар привредних субјеката, као делатност која 
се уобичајено у мањем обиму обавља уз урбанистичко и 
просторно планирање и пројектовање. 

Јавно предузеће може обављати стручне послове ур-
банистичког и просторног планирања и за друге кориснике 
уз претходно прибављену сагласност Градоначелника 
Града Новог Сада.

У оквиру своје делатности Јавно предузеће послује и 
сарађује са домаћим и страним научним и стручним 
организацијама и институцијама, привредним друштвима,  
као и правним и физичким лицима у земљи и иностранству, 
ради унапређивања обављања своје делатности и стицања 
добити.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако се том 
променом не ремети обављање  претежне делатости, 
односно далатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Одлуку о промени делатности доноси Надзорни одбор, 
уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Члан 8.

Јавно предузеће је дужно да делатност и стручне по-
слове утврђене овом одлуком обавља стручно, благовре-
мено и квалитетно тако да: 

у обављању делатности и стручних послова од значаја 
за Град Нови Сад омогући остваривање интереса и развојних 
циљева утврђених одговарајућим документима Града Но-
вог Сада;

планска документа и другу урбанистичку документацију 
из делатности као и стручне послове које обавља доставља 
надлежном органу Града Новог Сада у прописаним одно-
сно уговореним роковима;

акта о условима за вршење услуга и обављање струч-
них послова из делатности објављује у службеном гласи-
лу Града Новог Сада, као и да у стручним часописима, 
публикацијама, и на интернет страници Јавног предузећа 
објављује обавештења и податке о уређењу простора и 
насеља, начину остваривања права корисника услуга, о 
свом раду и другим питањима која су од интереса за Град 
Нови Сад и за кориснике услуга јавног предузећа.

Јавно предузеће је дужно да својим општим актима обе-
збеди и омогући да се обавештења о планским докумен-

тима, њиховој изради, поступку доношења и спровођења 
као и друге информације и податке у вези са обављањем 
стручних послова дају најдуже у року од 15 дана од дана 
подношења захтева од стране корисника услуга.

Јавно предузеће је дужно да по захтеву надлежног ор-
гана Града Новог Сада, односно по захтеву корисника ус-
луга, поступи и одлучи у роковима прописаним законом и 
прописима донетим на основу закона, односно у року који 
надлежном органу Града Новог Сада омогућава одлучивање 
у прописаним роковима.

Члан 9.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Прaвилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то:  

Уписани новчани капитал

100,00 РСД, 

Уплаћени новчани капитал

100,00 РСД  22.02.2013.

Град Нови Сад у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног предузећа, за 2011. годину на дан 31. децембра 
2011. године, изнoси 72.354.550,50 динара. Наведени по-
датак се наводи у циљу праћења стања и пpомена на ка-
питалу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 10.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

- Надзорни одбор, и

- Директор.

Члан 11.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 12.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 
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3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 13.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe 
Јaвнoг прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа 
и пoлитику упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa Јавног предузећа,

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa Јавног предузећа, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) утврђује ценовник и цене услуга, уз претходну са-
гласност Градског већа Града Новог Сада,  

20) одлучује о општим условима за вршење услуга Јавног 
предузећа,

21) одлучује о обиму, квалитету и нивоу услуга Јавног 
предузећа, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 14.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 15.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члaн 16.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 17.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:
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1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала 
Јавног предузећа,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Јавног предузећа Скуп-
штина Града Новог Сада даје претходну сагласност.

Члан 19.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. акт о општим условима за вршење услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању ценовника и цена услуга Јавног 
предузећа,

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. расподелу добити у делу који се односи на распоређивање 
дела добити на зараде запослених у Јавном предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 20.

Градско веће Града Новог Сада утврђује смернице за 
остваривање програмских аката тако што у току поступка 
припреме ових аката утврђује приоритетне циљеве послов-
не политике за наредну годину, начин и критеријуме за 
расподелу добити као основ за доношење одлуке о рас-
подели добити, као и друге мере и активности које Јавно 
предузеће треба да предузме како би се обезбедило ре-
довно, квалитетно и поуздано вршење услуга. 

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање. 

Члан 21.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 22.

Јавно предузеће по налогу органа Града Новог Сада 
надлежног за послове просторног и урбанистичког планирања, 
обезбеђује услове за излагање планског документа на јавни 
увид.

Члан 23.

Средства потребна за израду планских докумената и 
за обављање стручних послова из члана 6. став 3. ове 
одлуке обезбеђују се из средстава планираних у буџету 
Града Новог Сада, односно из средстава планираних за 
реализацију програма уређивања грађевинског земљишта, 
у складу са средњорочним односно годишњим програмом 
израде планских докумената, који се усваја у оквиру про-
грама уређивања грађевинског земљишта, а на основу 
уговора закљученим са Јавним предузећем. 

Средства за израду планских докумената и за обављање 
стручних послова из члана 6. став 3. ове одлуке обезбеђују 
се од корисника услуга Јавног предузећа по чијим захте-
вима и за чије потребе се ти стручни послови обављају, 
на основу посебних уговора, уз обавезу плаћања цене 
услуга и стварних трошкова, утврђених актом Надзорног 
одбора из члана 13. став 1. тачка 19. ове одлуке. 

Уколико се пред надлежним органом Града Новог Сада 
води поступак по захтеву странке, средства за обављање 
стручних послова из члана 6. став 3. алинеје 14, 15, 16 и 
18, обезбеђују корисници услуга плаћањем цене услуга и 
стварних трошкова, утврђених актом Надзорног одбора из 
члана 13. став 1. тачка 19. ове одлуке. 

Јавно предузеће може остваривати приходе и из сред-
става, која се на захтев органа Града Новог Сада, обе-
збеде од министарства надлежног за послове просторног 
планирања, грађевинарства и урбанизма ради финансирања 
или суфинансирања израде планских докумената.
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Члан 24.

На захтев Скупштине Града Новог Сада, Градоначел-
ника Града Новог Сада, односно Градског већа Града Но-
вог Сада, а најмање једанпут годишње, Јавно предузеће 
обавештава Скупштину, Градоначелника, односно Градско 
веће о свом раду.

Члан 25.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционог пројекта и дефицита текуће ликвидности, којим се 
омогућава трајно и несметано пружање услуга.

Члан 26.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 27.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 28.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 29.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 30.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члан 31.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 33.

Jaвнo прeдузeћe дужнo је дa Статут и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 34.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 35.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању радне организације ''Урбанизам'' 
Завод за урбанизам у Новом Саду, као јавног предузећа 
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 29/05 - пречишћен 
текст, 53/08 и 46/09).
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Члaн 36.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-33/2013-I
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

83

На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
„ВОЈВОДИНА“  У ОСНИВАЊУ КАО 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлукe о организовању 
радне организације Спортски и пословни  центар „Војводина“ 
у оснивању  као  Јавног предузећа ("Службени лист Грaдa 
Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08, 4/10 и 
13/11) са Законом о јавним предузећима. 

Јавно предузеће Спортски и пословни  центар „Војводина“ 
Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће) уписано код 
Агенције за привредне регистре, број: БД. 8175/2005 од 24. 
марта 2005. године, наставља са радом у складу са одред-
бама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина број 2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 4.

Пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: Јавно предузеће 
„Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду, Сутјеска 
број 2.

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр Jaвнoг прeдузeћa уз сaглaснoст Грaдскoг 
вeћa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

93.11 Делатност спортских објеката и то:

- рад отворених или затворених спортских објеката (от-
ворени, ограђени или покривени, са трибинама за седење 
или без њих):

фудбалски, хокејашки, крикет и рагби стадиони

пливачки базени и стадиони, 

хале за бокс 

хале и стадиони за зимске спортове 

терени и стадиони за атлетска такмичењa 

хале за хокеј на леду 

терени за голф 

куглане 

 - организација спортских приредби на отвореном и за-
твореном и управљање њима, за професионалне спорти-
сте и аматере, у сопственим објектима, активност особља 
и руковођења особљем које ради у тим објектима.

Поред делатности из става 1. овог члана Предузеће 
обавља и следеће делатности:

93.21  Делатност забавних и тематских паркова

93.29  Остале забавне и рекреативне делатности и то:

- рад аутомата за играње игрица

- активност рекреативних паркова (без смештаја)

- организација рада објеката за рекреацију 

- изнајмљивање опреме за одмор и разоноду као са-
ставног дела рекреативних средстава 

- вашари и сајмови рекреативне природе

- активности плажа, укључујући изнајмљивање средста-
ва као што су кабине, ормарићи, столице итд.

- организација простора за плес

85.51 Спортско и рекреативно образовање

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и 
спорт и то:

- изнајмљивање бицикла

- изнајмљивање лежаљки и сунцобрана за плажу

- и друге спортске опреме

77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за лич-
ну употребу и употребу у домаћинству, на другом  месту 
непоменуто и  то:

- цвећа и биљака

68.20  Изнајмљивање властитих или изнајмљених не-
кретнина и управљање њима и то:

-  изнајмљивање нестамбене зграде, укључујући излож-
бене хале и складишне капацитете

-  изнајмљивање земљишта

-  организовање извођења грађевинских пројеката у 
сврхе властитог пословања 

90.04 Рад уметничких установа и то:

-  делатност концертних и позоришних дворана и других 
уметничких установа

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела 

61.20 Бежичне телекомуникације 
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61.30 Сателитске комуникације

61.90 Остале телекомуникационе делатности

79.11 Делатност путничких агенција

79.12 Делатност тур-оператора

79.90 Остале услуге резервације и делатности повеза-
не с њима и то:

- резервисање превоза, смештаја, исхране, изнајмљивање 
возила, посећивање спортских догађаја итд.

- продаја улазница за културне, спортске и забавне про-
граме

- помоћ туристима и посетиоцима: обезбеђивање тури-
стичких информација, делатност  туристичких  водича

- промовисање туристичке понуде

82.30 Организовање састанака и сајмова

73.11 Делатност рекламних агенција и то:

-  креирање и објављивање реклама у новинама, часо-
писима, на радију, на телевизији, на  интернету и дру-
гим медијима,

-  креирање и постављање реклама на отвореном про-
стору, нпр. на  рекламним таблама, панелима, билте-
нима, у излозима, осликавање аутомобила и аутобуса 
итд. 

- дистрибуција или испорука пропагандног материјала 
или узорака

- обезбеђивање простора за пропаганду и др.

- управљање маркетиншком кампањом и другим услу-
гама рекламирања с циљем да се заинтересују и зад-
рже потрошачи

73.12 Медијско представљање тј. продаја и препродаја 
простора и времена за медијске кампање усмерене на 
тражење купаца

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
и то: 

- истраживање потенцијала тржишта, обавештености, 
прихватања и познавања производа и  куповних на-
вика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја 
нових производа и  услуга, укључујући и статистичку 
анализу резултата

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу и 
то: 

- давање савета, усмеравање и пружање оперативне 
помоћи у вези са комуницирањем и односима са 
јавношћу, укључујући лобирање за друге субјекте 

77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких мо-
торних возила

55.10 Хотели и сличан смештај

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

55.90 Остали смештај

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских 
објеката 

Обухвата активности: 

- ресторана

- кафетерија

- ресторана брзе хране

- ресторана из којих се храна носи

- покретних колица са сладоледом

- покретних колица са храном и др.

56.21 Кетеринг

56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране

-  припремање и достављање оброка на основу уговора

-  припремање и достављање хране на основу 
концесије, у спортским и сличним објектима

-  пословање кантина и кафетерија на основу уговора

56.30 Услуге припремања и послуживања пића и то:

Припремање и послуживање пића за  конзумирање на 
лицу места:

- у баровима

- у тавернама

- у коктел салонима

- у дискотекама

- у пивницама

- у кафићима и др.

10.71 Производња хлеба, свежег пецива и колача

11.05 Производња пива 

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих 
биљака и то:

- гајење цвећа, резаног цвећа и пупољака

- производња семена цвећа

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака и то:

- новогодишњих и украсних јелки

01.30 Гајење садног материјала и то:

- гајење садница

- гајење украсних биљака, укључујући биљке са бусеном

- гајење луковица, гомоља, калема и пелцера

45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним воз-
илима и то:

-  трговина на велико и трговина на мало новим и 
коришћеним возилима

-  трговина на велико и трговина на мало теренским мо-
торним возилима 

45.20 Одржавање и поправка моторних возила.

45.40 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, 
одржавање и поправка мотоцикала

46.15 Посредовање у продаји намештаја, предмета за 
домаћинство и металне робе

46.16 Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, 
обуће и предмета од коже 

46.17 Посредовање у продаји хране, пића и дувана

46.18 Специјализовано посредовање у продаји посебних 
производа

46.19 Посредовање у продаји разноврсних производа

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама

46.31 Трговина на велико воћем и поврћем

46.32 Трговина на велико месом и производима од меса

46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима, 
јестивим уљима и мастима

46.34 Трговина на велико пићима

46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слат-
кишима
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46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и 
зачинима

46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући 
рибу, љускаре и мекушце

46.39 Неспецијализована трговина на велико храном, 
пићима и дуваном

46.41 Трговина на велико текстилом

46.42 Трговина на велико одећом и обућом

46.43 Трговина на велико електричним апаратима за 
домаћинство 

46.44 Трговина на велико порцуланом, стакленом робом 
и средствима за чишћење

46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметич-
ким производима

46.47 Трговина на велико намештајем, теписима и опре-
мом за осветљење

46.48 Трговина на велико сатовима и накитом

46.49 Трговина на велико осталим производима за 
домаћинство и то:

-  трговина на велико предметима од дрвета, прућа и 
плуте

-  трговина на велико бициклима и деловима и прибором 
за бицикле

-  трговина на велико производима од папира, књигама, 
часописима и новинама

-  трговина на велико предметима од коже и прибором 
за путовање

-  трговина на велико музичким инструментима

-  трговина на велико играма и играчкама

-  трговина на велико спортским предметима, укључујући 
спортску обућу

46.75 Трговина на велико хемијским производима

46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима и 
то:

- трговина на велико текстилним влакнима

- трговина на велико неупакованим папиром

46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунарском 
опремом и софтверима

46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом

46.90 Неспецијализована трговина на велико 

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продав-
ницама, претежно храном, пићима и дуваном

47.19  Остала трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама и то:

-  трговина на мало разноврсном робом, међу којом не 
преовлађују храна, пиће и  дуван

-  делатност робних кућа које се баве општом продајом 
разноврсних производа, укључујући одећу, намештај, 
кућне апарате, металну робу, козметику, накит, играч-
ке, спортску опрему и др.

47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим 
продавницама

47.22 Трговина на мало месом и производима од меса 
у специјализованим продавницама

47.23 Трговина  на  мало  рибом, љускарима  и  мекуш-
цима  у специјализованим продавницама

47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима 
и слаткишима у специјализованим продавницама

47.25  Трговина на мало пићима у специјализованим 
продавницама

47.29  Остала трговина на мало храном у специјализованим 
продавницама

47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним про-
изводима у специјализованим продавницама

47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим 
продавницама

47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим 
продавницама

47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже 
у специјализованим продавницама

47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за 
осветљење и осталим предметима за домаћинство у 
специјализованим продавницама

47.54  Трговина на мало електричним  апаратима за 
домаћинство у специјализованим продавницама

47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и ста-
клом у специјализованим продавницама      

47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим 
продавницама 

47.62  Трговина на мало новинама и канцеларијским 
материјалом у специјализованим продавницама

47.64  Трговина на мало спортском опремом у 
специјализованим продавницама

47.65  Трговина на мало играма и играчкама  у 
специјализованим продавницама

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, 
ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце 
у специјализованим продавницама

47.77  Трговина на мало сатовима и накитом  у 
специјализованим продавницама

47.78 Остала трговина на мало новим производима у 
специјализованим продавницама 

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

47.89  Трговина на мало осталом робом на тезгама и 
пијацама          

81.30  Услуге  уређења и одржавање околине и то:

- уређење и одржавање зеленила и спортских терена

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне  делатности 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији  за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних  
субјеката и документацији  потребној  за регистрацију, би-
ти унет као регистрациони податак, износи и то: 
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- Уписани новчани капитал  

100,00 RSD;

- Уплаћени  новчани капитал

100,00  RSD на дан 22. фебруара  2013. године      

Град  Нови  Сад  у  складу  са  прописима  који  регули-
шу  финансијско  извештавање, наглашава да основни 
капитал Јавног предузећа  према Годишњем  финансијском 
извештају  Јавног  предузећа  „Спортски  и  пословни  цен-
тар  Војводина“  Нови  Сад  за 2011.  годину  на  дан 31. 
децембра 2011. године, износи 574.970.000,00 динара. 
Наведени податак  наводи  се у  циљу  праћења стања и 
промена на капиталу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено  у  
складу  са  Законом  о  привредним  друштвима  и  про-
писима којима се уређује  регистрација  привредних  субјеката. 

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и

- Директор. 

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник  и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe 
нa период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу,  финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа 
и пoлитику упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање  ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене  услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.
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Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

 Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 

предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa  за  пружање  услуга  Јавног  
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене  услуга Јавног предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. расподелу добити у делу који се односи на распоређивање 
дела добити на зараде запослених у Јавном предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 



138. страна – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 22. фебруар 2013.

у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члaн 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe  услугa, прoписaни 
oбим и квaлитeт  услугa, кojи пoдрaзумeвa тaчнoст у пoглeду 
рoкoвa, сигурнoст кoрисникa у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe 
мeрa oдржaвaњa, рaзвoja и зaштитe  oбjeкaтa, пoстрojeњa 
и oпрeмe, кojи служe зa oбaвљaњe  дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте  услугa, кao и унaпрeђeњe 
oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Јавно предузеће стиче средства за обављање своје 
делатности из: накнаде за коришћење спортских објеката 
и простора намењених за физичку културу, закупнине за 
пословни простор која се утврђује годишњим програмом 
рада, продаје угоститељских услуга и услуга реклама и 
огласа и других извора у складу са законом и одлукама 
Скупштине Града Новог Сада.

Члaн 22.

Јавно предузеће, зависно од тржишних услова привређи-
вања и јавног интереса, унапређивања и проширења мате- 
ријалне основе рада, одређује цену својих услуга.

Члан 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за инвестиционе пројекте и 
текућу ликвидност којим се омогућава трајно и несметано 
пружање  услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

   Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

  Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

  Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину, у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином, из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да oтуђи  ствари  у јавној 
својини на којима има право коришћења.

Члaн 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
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развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe  дужнo је дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe   дужнo  је  дa Статут и друга општа 
акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора  у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

 Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању радне организације Спортски и 
пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа 
("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн 
тeкст, 53/08, 4/10 и 13/11).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 6-19/2013-114-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

84

На основу чл. 4. став 2. и  чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 
119/12), и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''НОВИ САД'', КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
градског саобраћајног предузећа ''Нови Сад'', као јавног 
предузећа ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 
- прeчишћeн тeкст, 53/08 и 60/10) са Законом о јавним 
предузећима. 

Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови 
Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће), уписано код Агенције 
за привредне регистре, број: БД 78201/05 од 13.  јула 2005. 
године, наставља са радом у складу са одредбама ове 
одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, Матични број: 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 4.

Пoслoвнo имe Jaвнoг прeдузeћa je: Jaвнo градско 
саобраћајно предузеће ''Нови Сад'', Нови Сад.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈГСП ''Но-
ви Сад'', Нови Сад.

Сeдиштe Jaвнoг прeдузeћa je у Нoвoм Сaду,Футошки 
пут бр.46.

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр Jaвнoг прeдузeћa уз сaглaснoст Грaдскoг 
вeћa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 6.

Прeтeжнa дeлaтнoст Jaвнoг прeдузeћa je: 

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника 

-  копнени превоз путника градским и приградским 
транспортним системима 

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

29.20 Производња каросерија за моторна возила, при-
  колице и полуприколице, 

33.13 Поправка електронске и оптичке опреме, 

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација, 

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних 
  и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила, 

45.32  Трговина на мало деловима и опремом за моторна  
  возила, 
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47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продав-
  ницама, претежно храном, пићима и дуваном, 

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају 

- остали превоз путника друмом: 

* редовни аутобуски међумесни превоз 

* превоз школским аутобусима и аутобусима за превоз 
запослених 

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају, 

62.01 Рачунарско програмирање, 

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

63.99 Информационе услужне делатности на другом 
  месту непоменуте,

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,

71.20 Техничко испитивање и анализе, 

73.11 Делатност рекламних агенција,

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења, 

74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,

74.20 Фотографске услуге,

79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге, 
       резервације и пратеће активности,

79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,

79.11 Делатност путничких агенција,

79.12 Делатност тур-оператора,

81.10 Услуге одржавања објеката,

85.53 Делатност школа за возаче,

95.12 Поправка комуникационе опреме.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то:

-Уписани новчани капитал 

100,00 RSD;

-Уплаћени новчани капитал 

100,00 RSD на дан 22.2.2013. године.

Град Нови Сад у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног градског саобраћајног предузећа ''Нови Сад'', Нови 
Сад за 2011. годину на дан 31. децембра 2011. године, 
износи 722.234.013,70 динaрa. Наведени податак наводи 
се у циљу праћења стања и промена на капиталу у финансијским 
извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и

- Директор. 

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд дирeктoрa Јавног предузећа, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,
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7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм Јавног прeдузeћa, 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за испоруку ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa и прeдузимa 
мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,
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11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, и

4. расподелу добити у делу који се односи на распоређивање 
дела добити на зараде запослених у Јавном предузећу, и 

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члaн 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи 
пoдрaзумeвa тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa 
у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи 
служe зa oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и 
унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члaн 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфрастуктуре и набавку опреме, пре-
ма програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
којима се обезбеђују средства за инвестиционе пројекте и 
текућу ликвидност којим се омогућава трајно и несметано 
пружање комуналних услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада.

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
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нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином, из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању градског саобраћајног предузећа 
''Нови Сад'', као јавног предузећа ("Службени лист Грaдa 
Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08 и 60/10).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 

Број: 34-449/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

85

На основу члана 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", 
брoj 119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

О Д Л У К У
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О OСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ПАРКИНГ СЕРВИС'' НОВИ САД

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању 
јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад 
("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн 
тeкст, 53/08, 38/09 и 60/10) са Законом о јавним предузећима. 
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Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис", Нови Сад 
(у даљем тексту: Јавно предузеће), уписано код Агенције 
за привредне регистре, број БД. 21832/05 од 2. августа 
2005. године, коме је поверено управљање јавним парки-
ралиштима на територији Града Новог Сада, наставља са 
радом у складу са одредбама ове одлуке.

 Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, Матични број: 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Јавно предузеће не може да промени облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4.

Пословно име под којим послује Јавно предузеће је: 
Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис'' Нови Сад.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈКП ''Пар-
кинг сервис'' Нови Сад.

Седиште Јавног предузећа је  у Новом Саду, Филипа 
Вишњића број 47.

 Члан 5.

Одлуку  о промени пословног имена и седишта доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Градског већа Града Новог 
Сада.

Члан 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају. 

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља и: 

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда 

* паркинг гаража, укључујући и подземне гараже, 

42.11 Изградња путева и аутопутева 

* постављање ограда и саобраћајних ознака и сл., 

* бојење и обележавање ознака на путевима, 

43.12 Припремна градилишта 

-  земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање 
терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др., 

49.41 Друмски превоз терета 

- превоз аутомобила, 

- изнајмљивање теретног возила с возачем, 

62.01 Рачунарско програмирање 

-  писање, мењање, тестирање, документовање и 
одржавање софтвера; укључује и писање програма 
на основу упутства корисника, и

-  друге делатности и послове утврђене Статутом Јавног 
предузећа. 

Управљање јавним паркиралиштима на територији Гра-
да Новог Сада Јавно предузеће обавља као делатност од 
општег интереса. 

Јавно предузеће може да обавља делатности из овог 
члана и за друге кориснике у складу са законом у обиму 
који неће утицати на редовно испуњавање обавеза према 
оснивачу.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности и 
послова из члана 6. ове одлуке.

Одлуку о промени делатности доноси Надзорни одбор 
уз сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Члан 8.

Управљање јавних паркиралишта врши се на основу 
Програма коришћења јавних саобраћајних површина и по-
себних простора одређених за паркирање моторних воз-
ила, као и уклањање и премештање паркираних возила и 
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила 
по налогу надлежног органа. 

Акт из става 1. овог члана доноси Градоначелник Града 
Новог Сада пре почетка периода на који се односи.

Члан 9.

Основни капитал Јавног предузећа, који је у моменту 
доношења ове одлуке регистрован  у  Регистру привредних 
субјеката, износи, и то: 

- уписани новчани капитал 43.764,78 RSD, 

- уплаћени новчани капитал;

- 19.623,35 RSD на дан 16.12.2004. године, и

- 24.141,43 RSD на дан 7.12.2009. године.

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис'' Нови Сад 
за 2011. годину на дан 31. децембра 2011. године, износи 
43.774,78. динара.

Члан 10.

Органи Јавног предузећа су:

- Директор, и

- Надзорни одбор.

Члан 11.

Председника и чланове Надзорног одбора именује и 
разрешава Скупштина Града Новог Сада.

Надзорни одбор има три члана од којих се један именује 
из реда запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 12.

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 дру-
гог степена, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године,

3) да је стручњак у једној или више области из које је 
делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано Јавно предузеће,
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4) да има најмање три године искуства на руководећем 
положају,

5) да поседује стручност из области финансија, права 
или корпоративног управљања, и

6) да није осуђивано на условну и безусловну казну за 
кривична дела против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му није изречена 
мера безбедности забране обављања претежне де-
латности Јавног предузећа.

На захтев Скупштине Града Новог Сада, Градоначел-
ника Града Новог Сада, односно Градског већа Града Но-
вог Сада, а најмање једанпут годишње, Јавно предузеће 
обавештава Скупштину, Градоначелника, односно Градско 
веће о свом раду.

 Члан 13.

Надзорни одбор:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве 
Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији,

2. усваја извештај о степену реализације програма 
пословања Јавног предузећа,

3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа,

4.  доноси годишњи програм пословања Јавног предузећа,

5. надзире рад Директора,

6. врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног 
предузећа,

7.успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу 
контролу, финансијске извештаје и политику управљања 
ризицима, 

8. утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,

9. доноси Статут Јавног предузећа,

10. одлучује о статусним променама и оснивању других 
правних субјеката,

11. доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка,

12. даје сагласност Директору за предузимање послова 
и радњи у складу са овим законом, Статутом  Јавног предузећа 
и одлуком Скупштине Града Новог Сада,

13. закључује уговоре о раду на одређено време са Ди-
ректором ,

14. доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,

15. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, 
залога и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса,

16. доноси одлуку о располагању  (прибављање и отуђење) 
имовином Јавног предузећа,

17. доноси одлуку о повећању и смањењу основног ка-
питала,

18. доноси одлуку о процени вредности капитала и 
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији,

19. доноси одлуку о општим условима за пружање ус-
луга Јавног предузећа,

20. утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,

21. доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22. врши и друге послове утврђене законом, Статутом 
Јавног предузећа и прописима којима се уређује правни 
положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
питањима из своје надлежности на Директора или друго 
лице у Јавном предузећу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада, ради давања са-
гласности најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 14.

Директора именује и разрешава Скупштина Града Новог 
Сада.

Директор се именује на период од четири године, на 
основу спроведеног јавног конкурса у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услови за именовање Директора утврђују се Статутом 
Јавног предузећа.

Члан 15.

Директор може имати право на стимулацију у случају 
када Јавно предузеће послује са позитивним резултатима 
на основу утвђених услова и критеријума за утврђивање и 
висину стимулације, у складу са Законом.

Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 16.

Директор:

1. представља и заступа Јавно предузеће, 

2.организује и руководи процесом рада,

3. води пословање Јавног предузећа, 

4.одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и 
за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5. предлаже годишњи програм пословања и предузима 
мере за његово спровођење,

6. предлаже финансијске извештаје,

7. извршава одлуке Надзорног одбора,

8. предлаже дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског већа 
Града Новог Сада, и

9. врши и друге послове одређене законом, Статутом 
Јавног предузећа. 

Члан 17.

Скупштина Града Новог Сада  може именовати врши-
оца дужности Директора у складу са Законом.

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете Скупштина Града Новог Сада 
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности Ди-
ректора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.
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Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и оснивању других 
правних субјеката,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагања капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финансијске извештаје Јавног предузећа,

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога 
и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија је набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа, исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала, 

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 19.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног 
предузећа,

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи,

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, односно чија је набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 30% књиговодствене вредности укупне имовине 
Јавног предузећа исказане у последњем годишњем билан-
су, а која је у непосредној функцији обављања делатности 
од општег интереса,

 Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа,

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се Јавно предузеће кредитно задужује, оптерећује 
имовина Јавног предузећа или користе друга средства 
обезбеђења потраживања, и

4. расподелу добити у делу који се односи на распоређивање 
дела добити на зараде запослених у Јавном предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 20.

Градско веће Града Новог Сада утврђује смернице за 
остваривање програмских аката тако што у току поступка 
припреме ових аката утврђује приоритетне циљеве послов-
не политике за наредну годину, начин и критеријуме за 
расподелу добити као основ за доношење одлуке о рас-
подели добити, као и друге мере и активности које Јавно 
предузеће треба да предузима како би се обезбедило ре-
довно, квалитетно и поуздано пружање услуга.

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање. 

Члан 21.

Градско веће предузима оперативне и друге неопходне 
мере у случају поремећаја или прекида у обављању делат-
ности, као и у случају штрајка запослених у Јавном предузећу, 
којима ће се обезбедити услови за  несметано функционисање 
Јавног предузећа  и обављање делатности, у складу са 
Законом и одлуком Скупштине Града.

За време ратног стања или непосредне ратне опасности 
Градско веће Града Новог Сада може у Јавном предузећу 
утврдити организацију за извршавање послова од стра-
тешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину 
или Град Нови Сад.

Члан 22.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи 
пoдрaзумeвa тaчнoст у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa 
у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи 
служe зa oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и 
унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члан 23.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфрастуктуре и набавку опреме, пре-
ма програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 24.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 25.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација 
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којима се обезбеђују средства за инвестиционе пројекте и 
текућу ликвидност којим се омогућава трајно и несметано 
пружање комуналних услуга.

Члан 26.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 27.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 28.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 29.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 30.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином, из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 31.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.

Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 33.

Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 34.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа у року од 
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 35.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Паркинг 
сервис'' Нови Сад ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 
29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08, 38/09 и 60/10).

Члан 36.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 34-434/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  ("Службени лист Града Новог Сада", број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници  22. 
фебруара  2013. године доноси 

 

ОДЛУКУ
О  УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД

Члан 1.

Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о организовању 
Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад  ("Службе-
ни лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст, 
53/08, 39/10 и 38/11)   са Законом о јавним предузећима.

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад (у даљем 
тексту: Јавно предузеће), уписано код Агенције за привред-
не регистре, број: БД.28233/2005 од 10. јуна 2005. године, 
наставља са радом у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина број 2, матични број 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Јавно предузеће не може да промени облик организовања 
без претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

Члан 4.

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно комунално 
предузеће "Лисје" Нови Сад.

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Народног 
фронта број 53.

Члан 5.

Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси 
Надзорни одбор уз сагласност Градског већа Града Новог 
Сада.

Члан 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

96.03  Погребне и сродне делатности.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће 
обавља и друге делатности:

01.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака,

01.2 Гајење вишегодишњих биљака,

01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих 
  биљака,

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих 
  биљака,

01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља,

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака,

01.30 Гајење садног материјала,

16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, 
  сламе и прућа, осим намештаја,

16.2 Производња производа од дрвета, плуте, прућа 
  и сламе,

16.10 Резање и обрада дрвета,

16.23 Производња остале грађевинске столарије и 
  елемената,

16.24 Производња дрвне амбалаже,

16.29 Производња осталих производа од дрвета, 
  плуте, сламе и прућа,

23.61 Производња производа од бетона намењених за 
  грађевинарство,

23.70 Сечење, обликовање и обрада камена,

25.11 Производња металних конструкција и делова 
  конструкција,

25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,

25.92 Производња амбалаже од лаких метала,

31.01 Производња намештаја за пословне и продајне 
  просторе,

31.02 Производња кухињског намештаја,

31.09 Производња осталог намештаја,

32.99 Производња осталих предмета,

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области 
  управљања отпадом,

42 Изградња осталих грађевина,

43 Специјализовани грађевински радови,

43.11 Рушење објеката,

43.12 Припрема градилишта,

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних 
  и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.3 Завршни грађевинско-занатски радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

43.91 Кровни радови,

43.99 Остали непоменути специфични грађевински 
  радови,

46 Трговина на велико, осим трговине моторним 
  возилима и мотоциклима,

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,

46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,

46.7 Остала специјализована трговина на велико,

47.2 Трговина на мало храном, пићима и дуваном у 
  специјализованим продавницама,

47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим 
  продавницама,

47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим 
  продавницама,
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47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за 
  осветљење и осталим предметима за домаћинство 
  у специјализованим продавницама,

47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим 
  продавницама,

47.72 Трговина на мало обућом и предметима од 
  коже у специјализованим продавницама,

47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним 
  производима у специјализованим продавницама,

47.99 Остала трговина на мало изван продавница, 
  тезги и пијаца,

49 Копнени саобраћај и цевоводни транспорт,

49.4 Друмски превоз терета и услуге пресељења,

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских 
  објеката,

56.21 Кетеринг,

56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране,

56.30 Услуге припремања и послуживања пића,

71.1 Архитектонске и инжењерске делатности и 
  техничко саветовање,

77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за 
  грађевинарство,

81.2 Услуге чишћења,

81.30 Услуге уређења и одржавања околине,

91.03 Заштита и одржавање непокретних културних 
  добара, културно-историјских локација, зграда и 
  сличних туристичких споменика,

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно предузеће 
обавља и друге послове:

- превоз и пренос умрлих лица у друмском и другом 
саобраћају,

- вођење евиденције сахрањених лица и гробних места,

- обезбеђење потребне документације, обавештавање 
надлежних органа, штампање обавештења путем парти,

- образовање посмртног фонда за накнаду трошкова 
сахрањивања,

- пружање целовите погребне услуге путем Дежурног 
центра,

- обавља и друге послове предвиђене Одлуком о 
уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању, 
актима Скупштине Града Новог Сада, општим актима 
Јавног предузећа, а који су у вези са сахрањивањем, 
уређењем и одржавањем гробаља и пијететом.

Јавно предузеће обавља делатност спољнотрговинског 
промета.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности и послова из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члан 8.

Основни капитал Јавног предузећа, који ће у складу са 
Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, бити 
унет као регистрациони податак, износи и то: 

-Уписани новчани капитал 

100,00 РСД

-Уплаћени новчани капитал 

100,00 РСД  на дан 22. фебруара 2013. године. 

Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног комуналног предузећа "Лисје " Нови Сад за 2011. 
године на дан 31. децембра 2011. године,  износи 21.929.000,00 
динара. Наведени податак наводи се у циљу праћења стања 
и промене на капиталу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката. 

Члан 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и

-  Дирeктoр. 

Члан 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 

3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 
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2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa, 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, 
унутрaшњу кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику 
упрaвљaњa ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo пoкрићу 
губиткa Јавног предузећа,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм, 

14) доноси одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене комуналних услуга Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члан 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa, у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор, у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа 
и прeдузимa мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члан 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора, у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период, 
који није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.

Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала Јавног предузећа,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове, који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини, која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
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представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Јавног предузећа Скуп-
штина Града Новог Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа мање вредности, чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 30% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем 
билансу, а која је у непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о утврђивању цене комуналних услуга Јавног 
предузећа, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи, као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о расподели добити у делу који се односи на 
распоређивање дела добити на зараде запослених у Јавном 
предузећу, и

5. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа.

Члан 19.

Градско веће Града Новог Сада утврђује смернице за 
остваривање програмских аката тако што у току поступка 
припреме ових аката утврђује приоритетне циљеве послов-
не политике за наредну годину, начин и критеријуме за 
расподелу добити као основ за доношење одлуке о рас-
подели добити, као и друге мере и активности које Јавно 
предузеће треба да предузима како би се обезбедило ре-
довно, квалитетно и поуздано пружање услуга.

У поступку реализације аката из става 1. овог члана 
Градско веће Града Новог Сада прати спровођење послов-
не политике Јавног предузећа и предлаже, односно пред-
узима мере којима се обезбеђују услови за његово несме-
тано функционисање.

Члан 20.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 

у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 21.

Јавно предузеће дужно je дa приликом обављања де-
латности oргaнизуje свoj рaд и пoслoвaњe нa нaчин кojим 
сe oбeзбeђуjу  трajнo и нeсмeтaнo пружaњe кoмунaлних 
услугa, прoписaни oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa, кojи 
пoдрaзумeвa тачност у пoглeду рoкoвa, сигурнoст кoрисникa 
у дoбиjaњу услугa, прeдузимaњe мeрa oдржaвaњa, рaзвoja 
и зaштитe кoмунaлних oбjeкaтa, пoстрojeњa и oпрeмe, кojи 
служe зa oбaвљaњe кoмунaлних дeлaтнoсти,  рaзвoj и 
унaпрeђeњe квaлитeтa и врсте кoмунaлних услугa, кao и 
унaпрeђeњe oргaнизaциje и eфикaснoсти рaдa.

Обављање кoмунaлне  дeлaтнoсти за коју је основано 
Јавно предузеће финaнсирa се из цeнa кoмунaлних услугa, 
буџeтa Града Новог Сада и осталих прихода у складу са 
законом и одлукама Скупштине Града Новог Сада.

Члан 22.

Цене комуналних услуга одређују се према пословним 
расходима исказаним у пословним књигама и финансијским 
извештајима, расходима за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, 
према програмима пословања и добити Јавног предузећа.

Члан 23.

На захтев Скупштине Града Новог Сада, Градоначел-
ника Града Новог Сада, односно Градског већа Града Но-
вог Сада, а најмање једанпут годишње, Јавно предузеће 
обавештава Скупштину, Градоначелника, односно Градско 
веће, о свом раду.

Члан 24.

Јавно предузеће може да се кредитно задужи код по-
словних банака, фондова и других финансијских организација, 
којима се обезбеђују средства за финансирање инвести-
ционих пројеката и дефицита текуће ликвидности, којима 
се омогућава трајно и несметано пружање комуналних 
услуга.

Члан 25.

За финансирање инвестиционих пројеката, Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, који 
ће омогућити унапређење, ефикасност и ефективност Јавног 
предузећа, под условом да се финансирање врши на рок 
дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 
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Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужи за финансирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање дефицита текуће ликвидности, износ задужења 
не сме прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 27.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања, 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност, 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да достави месечне извештаје 
о роковима измирења обавеза према привредним субјектима 
министарству надлежном за послове финансија у складу 
са Законом.

Члан 28.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 29.

Јавно предузеће може да располаже имовином која му 
је пренета у својину у складу са законом, чија набавна и/
или продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља мање од 10% од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да oтуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члан 30.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe дужнo je дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима, којима се уређује 
правни положај привредних друштава.  

Јавно предузеће дужно је да након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 32.

Jaвнo прeдузeћe дужнo je дa Статут Јавног предузећа 
и друга општа акта усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 33.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" 
Нови Сад  ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 
- пречишћен текст, 53/08, 39/10 и 38/11).

Члан 35.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 352-13/2013-I

22. фебруар 2013. године

НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

87

На основу чл. 4. став 2. и чл. 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије", брoj 
119/12) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст  (''Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XI седници 22. фе-
бруара  2013. године доноси 

ОДЛУКУ 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ 
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "АПОЛО" 

НОВИ САД

Члан 1.

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ 
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Нови Сад    ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 
- прeчишћeн тeкст, 53/08, 4/10, 47/12 и 53/12 - исправак) са 
Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС", 
брoj 119/12). 

Јавно предузеће Градски информативни центар "Аполо" 
Нови Сад, (у даљем тексту: Јавно предузеће), је уписано 
код Агенције за привредне регистре, број Б.Д 51758/2005 
од 17.06.2005. године, наставља са радом у складу са 
одредбама ове одлуке.

Члан 2.

Оснивач Јавног предузећа је Град Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, МБ 08179115.

Град Нови Сад је власник 100% удела у основном ка-
питалу Јавног предузећа.

Члан 3.

Jaвнo прeдузeћe нe мoжe дa прoмeни oблик oргaнизoвaњa 
бeз прeтхoднe сaглaснoсти Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 4.

Пословно име под којим послује Јавно предузеће је: 
Јавно предузеће Градски информативни центар "Аполо" 
Нови Сад.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП "Аполо" 
Нови Сад.

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Трг слобо-
де 3.

Члaн 5.

Oдлуку o прoмeни пoслoвнoг имeнa и сeдиштa дoнoси 
Надзорни oдбoр уз сaглaснoст Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Члaн 6.

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

- 60.20 Производња и емитовање телевизијског про-
грама. 

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

 - 18.20  Умножавање снимљених записа, 

- 58.11  Издавање књига, 

- 58.13  Издавање новина, 

- 58.14  Издавање часописа и периодичних издања, 

- 58.19  Остала издавачка делатност, 

- 59.11  Производња кинематографских дела, аудио-ви
 зуелних производа и телевизијског програма, 

- 59.12 Делатности које следе након фазе снимања у
 производњи кинематографских дела и телеви-
 зијског програма, 

- 59.13  Дистрибуција кинематографских дела, аудио-
 визуелних дела и телевизијског програма, 

- 59.20  Снимање и издавање звучних записа и музике, 

- 61.10  Кабловске телекомуникације, 

- 61.20  Бежичне телекомуникације, 

- 63.11  Обрада података, хостинг и сл., 

- 63.12  Веб портали, 

- 63.91  Делатности новинских агенција, 

- 63.99  Информационе услужне делатности на другом 
 месту непоменуте, 

- 73.11  Делатност рекламних агенција, 

- 73.12  Медијско представљање, 

- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног 
 мњења, 

- 74.10  Специјализоване дизајнерске делатности, 

- 74.20  Фотографске услуге.

Члан 7.

Јавно предузеће може да промени делатност ако том 
променом не ремети обављање претежне делатности, 
односно делатности  из члана 6. ове одлуке.

Oдлуку o прoмeни дeлaтнoсти дoнoси Надзорни oдбoр 
уз сaглaснoст Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.

Члaн 8.

 Основни капитал Јавног предузећа, који је у моменту 
доношења ове одлуке регистрован у Регистру привредних 
субјеката, износи и то:

Уписани новчани капитал : 250. 000,00 динара

Уплаћени новчани капитал: 250. 000,00 динара, 13.09.1999. 
године.

 Град Нови Сад, у складу са прописима који регулишу 
финансијско извештавање, наглашава да основни капитал 
Јавног предузећа према Годишњем финансијском извештају 
Јавног предузеће Градски информативни центар "Аполо" 
Нови Сад, за 2011. годину на дан 31. децембар 2011. го-
дине, износи 23.490.000,00 динара.

Члaн 9.

Oргaни Jaвнoг прeдузeћa су:

-  Надзорни одбор, и

- Директор. 

Члaн 10.

Председника и члaнoве Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje и 
рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг Сaдa.

Надзорни oдбoр имa три члaна oд кojих сe један имeнуje 
из рeдa запослених у Јавном предузећу.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже 
се на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.

Председник и члaнoви Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуjу сe нa 
период oд чeтири гoдинe.

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

Висину накнаде из става 5. овог члана утврђује Скуп-
штина Града Новог Сада на основу степена реализације 
програма пословања Јавног предузећа.

Члан 11.

Зa прeдсeдникa и члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa имeнуje 
сe лицe кoje испуњaвa слeдeћe услoвe: 

1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,

2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe трeћeг или другoг 
стeпeнa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe, 
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3) дa je стручњaк у jeднoj или вишe oблaсти из кoje je 
дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa зa чиje oбaвљaњe je oсновaнo 
Јaвнo прeдузeћe, 

4) да има нajмaњe три гoдинe искуствa нa рукoвoдeћeм 
пoлoжajу,

5) дa пoсeдуje стручнoст из oблaсти финaнсиja, прaвa 
или кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa, и 

6) дa ниje oсуђивaнo нa услoвну или бeзуслoвну кaзну 
зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, прaвнoг сaoбрaћaja 
или службeнe дужнoсти, кao и дa му ниje изрeчeнa мeрa 
бeзбeднoсти зaбрaнe oбaвљaњa прeтeжнe дeлaтнoсти 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 12.

Надзорни oдбoр:

1) утврђуje пoслoвну стрaтeгиjу и пoслoвнe циљeвe Јaвнoг 
прeдузeћa и стaрa сe o њихoвoj рeaлизaциjи, 

2) усвaja извeштaj o стeпeну рeaлизaциje прoгрaмa 
пoслoвaњa Јавног предузећа, 

3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 
Јавног предузећа, 

4) дoнoси годишњи прoгрaм пoслoвaњa Јавног предузећа,

5) нaдзирe рaд Дирeктoрa , 

6) врши унутрaшњи нaдзoр нaд пoслoвaњeм Јaвнoг 
прeдузeћa,

7) успoстaвљa, oдoбрaвa и прaти рaчунoвoдствo, унутрaшњу 
кoнтрoлу, финaнсиjскe извeштaje и пoлитику упрaвљaњa 
ризицимa, 

8) утврђуje финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa и 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности,  

9) дoнoси Стaтут Јавног предузећа,  

10) oдлучуje o стaтусним прoмeнaмa и oснивaњу других 
прaвних субjeкaтa, 

11) дoнoси oдлуку o рaспoдeли дoбити, oднoснo нaчину 
пoкрићa губиткa,  

12) дaje сaглaснoст Дирeктoру зa прeдузимaњe пoслoвa 
или рaдњи у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм Јавног предузећа 
и oдлукoм Скупштине Града Новог Сада, 

13) зaкључуje угoвoрe o рaду нa oдрeђeнo врeмe сa 
Дирeктoрoм , 

14) доноси одлуку о улагању капитала,  

15) доноси одлуку о дaвaњу гaрaнциja, aвaлa, jeмствa, 
зaлoгa и других срeдстaвa oбeзбeђeњa зa пoслoвe кojи 
нису из oквирa дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa,  

16) доноси одлуку о рaспoлaгaњу (прибaвљaњe и oтуђeњe) 
имoвинoм Jaвнoг прeдузeћa,  

17) доноси oдлуку o пoвeћaњу и смaњeњу oснoвнoг 
кaпитaлa, 

18) доноси одлуку o прoцeни врeднoсти кaпитaлa и 
искaзивaњу тoг кaпитaлa у aкциjaмa, кao и прoгрaм и oдлуку 
o свojинскoj трaнсфoрмaциjи,  

19) доноси одлуку о oпштим услoвимa за пружање ус-
луга Јавног предузећа, 

20) утврђује цене  услуга  Јавног предузећа,  

21) доноси одлуку о оглашавању на комерцијалној ос-
нови, и 

22) врши другe пoслoвe у склaду сa зaкoнoм, Стaтутoм 
Јавног предузећа и прoписимa кojимa сe урeђуje прaвни 
пoлoжaj приврeдних друштaвa. 

Нaдзoрни oдбoр нe мoжe прeнeти прaвo oдлучивaњa o 
питaњимa из свoje нaдлeжнoсти нa Дирeктoрa или другo 
лицe у Јaвнoм прeдузeћу.

Програм из става 1. тачка 4. овог члана Јавно предузеће 
доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања са-
гласности, најкасније до 1. децембра текуће године за на-
редну годину.

Члaн 13.

Дирeктoрa имeнуje и рaзрeшaвa Скупштинa Грaдa Нoвoг 
Сaдa.

Дирeктoр се имeнуje нa период oд чeтири гoдинe, нa 
oснoву спроведеног jaвнoг кoнкурсa у складу са Законом.

Предлог за доношење одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање Директора подноси надлежна градска 
управа, односно Надзорни одбор у складу са Законом.

Услoви зa имeнoвaњe Дирeктoрa утврђуjу сe Стaтутoм 
Jaвнoг прeдузeћa.

Члан 14.

Дирeктoр може имaти прaвo нa стимулaциjу у случajу 
кaдa Јaвнo прeдузeћe пoслуje сa пoзитивним пoслoвним 
рeзултaтимa на основу утврђених услова и критеријума за 
утврђивање и висину стимулације, у складу са Законом. 

Oдлуку o исплaти стимулaциje дoнoси Скупштина Града 
Новог Сада.

Члан 15.

Дирeктoр: 

1) прeдстaвљa и зaступa Јaвнo прeдузeћe, 

2) oргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa, 

3) вoди пoслoвaњe Јaвнoг прeдузeћa, 

4) oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јaвнoг прeдузeћa, као 
и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града 
Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског 
већа Града Новог Сада,

5) прeдлaжe годишњи прoгрaм пoслoвaњa и прeдузимa 
мeрe зa њeгoвo спрoвoђeњe, 

6) прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje, 

7) извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, 

8) предлаже дугорочни и средњорочни план рада и 
развоја Јавног предузећа, у складу са смерницама Градског 
већа Града Новог Сада, и

9) врши другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм и Стaтутoм 
Јaвнoг прeдузeћa.

Члaн 16.

Скупштина Града Новог Сада може именовати вршио-
ца дужности Директора у складу са Законом. 

Вршилац дужности Директора именује се на период који 
није дужи од шест месеци.

У нарочито оправданим случајевима, ради спречавања 
настанка материјалне штете, Скупштина Града Новог Са-
да може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
Директора на још један период од шест месеци.
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Услови за именовање Директора утврђени Статутом 
Јавног предузећа, као и сва права, обавезе и овлашћења 
Директора, односе се и на вршиоца дужности Директора.

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. Статут Јавног предузећа,

2. одлуку о статусним променама и оснивању других 
правних субјеката,

3. дугорочни и средњорочни план рада и развоја Јавног 
предузећа,

4. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 
губитка Јавног предузећа,

5. одлуку о улагању капитала,

6. годишњи програм пословања Јавног предузећа,

7. финaнсиjскe извeштaje Јaвнoг прeдузeћa, 

8. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из ок-
вира делатности од општег интереса,

9. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и/или тржишна вредност у моменту располагања 
представља 30% или више од књиговодствене вредности 
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу, а која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,

10. одлуку о повећању и смањењу основног капитала,

11. одлуку о процени вредности капитала и исказивању 
тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији, и 

12. инвестиционе програме и програме и критеријуме 
за инвестициона улагања.

На одлуку о улагању капитала Скупштина Града Новог 
Сада даје претходну сагласност.

Члан 18.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном 
предузећу, Градско веће Града Новог Сада даје сагласност 
на:

1. одлуку о oпштим услoвимa за пружање услуга Јавног 
предузећа, 

2. одлуку о оглашавању на комерцијалној основи, и

3. располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
мање вредности, чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља мање од 
30% од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, а 
која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса,

4. цене услуга Јавног предузећа

Градско веће Града Новог Сада даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о кредитном задуживању Јавног предузећа 
веће вредности код пословних банака фондова или других 

финансијских организација којом се обезбеђују средства 
за капиталне и текуће инвестиције, 

2. уговоре о финансијском, односно оперативном ли-
зингу,

3. преговоре, радње и правне послове са трећим лици-
ма којима се имовина Јавног предузећа користи као сред-
ство обезбеђења потраживања, 

4. одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, 
услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена 
сопствена средства Јавног предузећа, и

5. расподелу добити у делу који се односи на распоређивање 
дела добити на зараде  у Јавном предузећу.

Члан 19.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa утврђуje смeрницe зa 
oствaривaњe прoгрaмских aкaтa тaкo штo у тoку пoступкa 
припрeмe oвих aкaтa утврђуje приoритeтнe циљeвe пoслoвнe 
пoлитикe зa нaрeдну гoдину, нaчин и критeриjумe зa рaспoдeлу 
дoбити кao oснoв зa дoнoшeњe oдлукe o рaспoдeли дoбити, 
кao и другe мeрe и aктивнoсти кoje Jaвнo прeдузeћe трeбa 
дa прeдузимa кaкo би сe oбeзбeдилo рeдoвнo, квaлитeтнo 
и пoуздaнo пружaњe услугa.

У пoступку рeaлизaциje aкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa 
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa прaти спрoвoђeњe пoслoвнe 
пoлитикe Jaвнoг прeдузeћa и прeдлaжe, oднoснo прeдузимa 
мeрe кojимa сe oбeзбeђуjу услoви зa њeгoвo нeсмeтaнo 
функциoнисaњe.

Члан 20.

Јавно предузеће је дужно да приликом обављања де-
латности организује свој рад  и пословање на начин којим  
се обезбеђује  правовремено, објективно и слободно 
информисање грађана Новог Сада на српском језику и језику 
националних мањина који су у службеној употреби на 
територији Града, као и на извештавању на језику нацио-
налних мањина који нису у службеној употреби, када такво 
извештавање представља достигнути ниво мањинских 
права, о свим значајним догађајима, а посебно о раду Скуп-
штине Града Новог Сада и њених радних тела, Градона-
челника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог 
Сада, као и о раду јавних и јавних комуналних предузећа 
и установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Члан 21.

Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa предузима oпeрaтивнe 
и другe неопходне мeрe у случajу пoрeмeћaja или прeкидa 
у oбaвљaњу дeлaтнoсти, кao и у случajу штрajкa зaпoслeних 
у Jaвнoм прeдузeћу, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви зa 
несметано функционисање Jaвнoг прeдузeћa и oбaвљaњe 
дeлaтнoсти, у склaду сa Зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe 
Грaдa Нoвoг Сaдa.

Минимум процеса рада за време штрајка у Јавном 
предузећу, обухвата послове којима се обезбеђује пружање 
услуга у емитовању програма и то:

1) У пуном обиму обављају се следећи послови:

-  производња информативног програма телевизије;

-  емитовање осталог телевизијског програма по уна-
пред утврђеној програмској шеми;

-  послови режије и продуцентски послови у реализацији 
информативног програма;
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-  новинарски послови у реализацији информативног 
програма;

2) У смањеном обиму обављају се следећи послови:

-  уреднички послови са најмање 80% планираног обима;

-  послови организатора обављају се са најмање 90% 
планираног обима;

-  лекторски послови обављају се са најмање 70% пла-
нираног обима;

-  послови "Инфо канала", сниматеља, монтаже, 
обављају се са најмање 80% планираног обима;

-  маркетиншки послови, уредника ауторских емисија и 
осталих служби обављају се са најмање 70% плани-
раног обима.

Зa врeмe рaтнoг стaњa или нeпoсрeднe рaтнe oпaснoсти 
Градско веће Града Новог Сада мoжe у Јaвнoм прeдузeћу 
утврдити oргaнизaциjу зa извршaвaњe пoслoвa oд стрaтeшкoг 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу, аутoнoмну пoкрajину или Град 
Нови Сад.

Члан 22.

Јавно предузеће има Статут.

Статутом се ближе уређује пословање, начела унутрашње 
организације, начин остваривања послова и задатака и 
друга питања од значаја за пословање Јавног предузећа.

Члaн 23.

Нa зaхтeв Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Нoвoг Сaдa, oднoснo Грaдскoг вeћa Грaдa Нoвoг 
Сaдa, a нajмaњe jeдaнпут гoдишњe, Jaвнo прeдузeћe 
oбaвeштaвa Скупштину, Грaдoнaчeлникa, oднoснo Грaдскo 
вeћe, o свoм рaду. 

Члан 24.

За финансирање инвестиционих пројеката Јавно предузеће 
се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 
пројеката предвиђених програмом Јавног предузећа, којим 
ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност 
Јавног предузећа, под условом да се финансирање врши 
на рок дужи од једне године. 

Износ неизмиреног укупног дугорочног задуживања из 
става 1. овог члана не може бити већи од 50% укупно оства-
рених прихода Јавног предузећа у претходној години.

Износ главнице и камате који доспева у свакој години 
на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање 
капиталних расхода из става 1. овог члана, не може бити 
већи од 10% укупно остварених прихода Јавног предузећа 
у претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Скупшти-
не Града Новог Сада. 

Члан 25.

Јавно предузеће може да се задужи за финанирање 
дефицита текуће ликвидности која настаје услед неурав-
нотежености кретања у приходима и расходима Јавног 
предузећа.

У току године у којој се Јавно предузеће задужује за 
финансирање текуће ликвидности, износ задужења не сме 
прећи 5% укупно остварених прихода Јавног предузећа у 
претходној години.

Одлуку о условима задуживања из става 1. овог члана 
доноси Надзорни одбор уз претходну сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Члан 26.

Јавно предузеће је дужно да годишњи програм пословања 
на који је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност 
достави надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да доставља тромесечне 
извештаје о реализацији програма из става 1. овог члана 
надлежним министарствима у складу са Законом.

Јавно предузеће је дужно да месечне извештаје о ро-
ковима измирења обавеза према привредним субјектима 
достави министарству надлежном за послове финансија 
у складу са Законом.

Члан 27.

Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo свojинe нa пoкрeтним 
и нeпoкрeтним ствaримa, нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд 
врeднoсти и другa имoвинскa прaвa, укључуjући и прaвo 
кoришћeњa ствари у jaвнoj свojини. 

Јавно прeдузeћe мoжe кoристити и срeдствa у jaвнoj и 
другим oблицимa свojинe, у склaду сa прoписимa кojи урeђуjу 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa и oвoм oдлукoм. 

Члан 28.

Јавно предузеће може да располаже имовином, која му 
је пренета у складу са законом чија набавна и/или продајна 
и/или тржишна вредност у моменту располагања представља 
мање од 10% од књиговодствене вредности укупне имо-
вине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем 
билансу стања.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља до 30% 
од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања, 
уз сагласност Градског већа Града Новог Сада.

Јавно предузеће може да располаже имовином из ста-
ва 1. овог члана чија набавна и/или продајна и/или тржиш-
на вредност у моменту располагања представља 30% или 
више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу, уз 
сагласност Скупштине Града Новог Сада.

Јавно предузеће не може да  отуђи ствари у јавној својини 
на којима има право коришћења.

Члaн 29.

Јавно прeдузeћe дужнo је дa се у oбaвљaњу дeлaтнoсти 
из члана 6. ове одлуке руководи принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, као и да примењује 
прописане и усвојене стандарде. 

Јавно предузеће је дужно да утврди процедуре за 
спровођење мера заштите животне средине и обезбеди 
средства за њихову реализацију.

Члан 30.

Jaвнo прeдузeћe је дужнo дa изврши процену вредности 
основног капитала у складу са прописима којима се уређује 
правни положај привредних друштава.
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Јавно предузеће дужно je да, након извршене процене 
из става 1. овог члана, изврши регистрацију процењене 
вредности основног капитала у складу са законом којим се 
уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 31.

Jaвнo прeдузeћe je дужнo дa Статут и друга општа акта 
усклaди сa oвoм oдлукoм у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa 
нa снaгу oвe oдлукe.

Члан 32.

Упрaвни oдбoр Јавног предузећа нaстaвљa дa oбaвљa 
пoслoвe Нaдзoрнoг oдбoрa утврђене овом одлуком, дo 
имeнoвaњa прeдсeдникa и члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa у 
склaду сa Зaкoнoм.

Скупштина Града Новог Сада именоваће председника 
и чланове Надзорног одбора у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члaн 33.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Јавног предузећа  Градски информа-
тивни центар „Аполо“ Нови Сад ("Службени лист Грaдa 
Нoвoг Сaдa", бр. 29/05 - прeчишћeн тeкст, 53/08, 4/10,47/12 
и 53/12- исправка).

Члан 34.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-60-I
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД

Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

70 Одлука о остваривању потреба и инте-
 реса младих у областима омладинског 
 сектора на територији Града Новог Сада 79

71 Одлука о изменама и допуни Одлуке о 
 уређењу Града Новог Сада 81

72 Одлука о усклађивању Одлуке о осни-
 вању Јавног предузећа ”Завод за изгра-
 дњу Града” у Новом Саду 82

73 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању комуналне радне организације 
 ”Водовод и канализација” у Новом Саду 
 као јавног комуналног предузећа 86

74 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању комуналне радне организације 
 ”Чистоћа” у Новом Саду као јавног кому-
 налног предузећа  91

75 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању комуналне радне организације 
 за путеве ”Пут” у Новом Саду као јавног   
 комуналног предузећа 96

76 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању комуналне радне организације 
 ”Градско зеленило” у Новом Саду као 
 јавног комуналног предузећа 100

77 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању радне организације ”Новосадска 
 топлана” у Новом Саду као јавног пре-
 дузећа 105

78 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању Јавног предузећа ”Информатика” 
 Нови Сад  110

79 Одлука о усклађивању Одлуке о органи-
 зовању Јавног комуналног предузећа 
 ”Тржница” Нови Сад 115

80 Одлука о усклађивању Одлуке о осни-
 вању Јавног предузећа ”Пословни про-
 стор” у Новом Саду 119

81 Одлука о усклађивању Одлуке о орга-
 низовању радне организације ”Стан” 
 из Новог Сада као јавног предузећа 
 за стамбене услуге 123

82 Одлука о усклађивању Одлуке о орга-
 низовању радне организације ”Урба-
 низам”, Завод за урбанизам у Новом 
 Саду као јавног предузећа 128

83 Одлука о усклађивању Одлуке о орга-
 низовању радне организације Спор-
 тски и пословни центар ”Војводина” у 
 оснивању као јавног предузећа 133

84 Одлука о усклађивању Одлуке о орга-
 низовању градског саобраћајног пре-
 дузећа ”Нови Сад” као јавног предузећа 139

85  Одлука о усклађивању Одлуке о осни-
 вању Јавног комуналног предузећа 
 ”Паркинг сервис” Нови Сад 143

86 Одлука о усклађивању Одлуке о орга-
 низовању Јавног комуналног преду-
 зећа ”Лисје” Нови Сад 148

87 Одлука о усклађивању Одлуке о осни-
 вању Јавног предузећа Градски  ин-
 формативни центар ”Аполо” Нови Сад 152


