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С Л У Ж Б Е Н И  Л И С Т
ГРАДА ВРШЦА

ГОДИНА I    ВРШАЦ, 15. СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ  БРОЈ 14/2016

1.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/2010-УС и 54/2011), члана 21. Статута 
Града Вршца („Службени лист Општине Вршац“, 
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 35. 
став 2 Пословника о раду Скупштина Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 8/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници, одржаној 
14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

I
 Кузман Туркоану, дипломираном инжење-

ру електротехнике из Вршца, са Изборне листе 
Група грађана „ПОКРЕТ ВРШАЧКА РЕГИЈА - ЕВ-
РОПСКА РЕГИЈА“ – Јовица Заркула и Александри 
Панић, дипломираном правнику из Вршца, са Из-
борне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈA ПО-
БЕЂУЈЕ, престаје мандат одборника у Скупштини 
Града Вршца, због поднетих оставки.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављена у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-039/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

2.

На основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010-
УС и 54/2011), члана 21. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 5. Пословника о ра-
ду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града 
Вршца“, број 8/2016), Скупштина Града Вршца на се-
дници, одржаној 14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ВРШЦА

I
 Потврђује се мандат одборницима Скуп-

штине Града Вршца Бранкици Јакоб, техничару 
за козметику и технологију из Куштиља, са Из-
борне листе Група грађана „ПОКРЕТ ВРШАЧКА 
РЕГИЈА - ЕВРОПСКА РЕГИЈА“ – Јовица Заркула 
и Александру Оморану, машинском техничару за 
компјутере, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ - СРБИЈЕ ПОБЕЂУЈЕ, са 14.09.2016. године. 

II
 Ова Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња и против ње се може изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 

III
Ова Одлука објавиће се у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-040/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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3.

У складу са чланом 32. став 1. тачка 15. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/2014- др.закон), чланом 36. став 4. За-
кона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 
61/2005, 107/2009, 78/2011), чланом 27. став 1. тачка 
15 Статута Града Вршца („Службени лист Општине 
Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016), а по 
прибављеном Мишљењу Министарства финансија, 
Упрaвe за јавни дуг бр. 401-176/2016-001 од 10.02.2016 
године, Скупштина Града Вршца, на седници одржа-
ној 14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ВРШЦА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА У 2016. 
ГОДИНИ

Члан 1. 
У Одлуци о задуживању Града Вршца за фи-

нансирање капиталних инвестиционих расхода у 
2016. години („Службени лист Града Вршца“, бр. 
8/2016 и 10/2016) мења се у члану 1. тачка 1. и гласи:

1. Зграде и грађевински објекти ЈП „Варош“ 
у укупном износу од ............. 66.640.000,00: 

- Изградња Олимпиjског и дечијег базена на 
Вршачком језеру I фаза ........... 15.000.000,00

- Изградња Олимпијског и дечијег базена на 
Вршачком језеру II фаза .......... 24.700.000,00

- Реконструкција водоводне мреже у ул. Саве 
Мунћана ....................................... 2.400.000,00

- Реконструкција атмосферске канализације у 
улици Димитрија Туцовића ....... 7.500.000,00 

- Изградња и инвестиционо одржавање путе-
ва и улица у насељеним местима и у граду ...
......................................................... 8.648.000,00

- Капитално одржавање објеката - пружни 
прелази ......................................... 2.632.000,00

- Реконструкција јавне расвете у ул. Мок-
рањчева ........................................ 1.500.000,00

- Израда пројектно-техничке документа-
ције и техничка контрола за изградњу ат-
мосферске канализације у ул. Милоша 
Обилића .......................................... 283.000,00

- Израда пројектне документације и технич-
ке контроле пројекта реконструкције пове-
заних цевовода између резервара II и V ....
....................................................... 1.170.000,00,

- Израда пројекта реконструкције прелаза у 
ул. Абрашевићева (рампа за инвалиде) ........
............................................................ 100.000,00 

- Израда пројектно техничке документа-
ције ул. Панонска – крак ................ 57.000,00

- Израда пројектно техничке документа-
ције ул. Јоргована ....................... 200.000,00

- Израда пројектно техничке документације 
за изградњу јавне расвета у Технолошком 
парку ................................................. 300.000,00

- Израда пројектно техничке документације 
за реконструкцију пешачко-бициклистич-
ке стазе од Подрума Вршачких винограда 
до Технолошког парка ................... 200.000,00

- Израда пројектно техничке документације 
за реконструкцију тротоара у ул. Дејана 
Бранкова ..........................................200.000,00

- Израда стратешке процене утицаја Пла-
на детаљне регулације блока 83А (ново 
гробље) на заштиту животне средине ..
.......................................................250.000,00

- Техничко регулисање саобраћаја у Граду 
Вршцу-Израда главног пројекта саобраћај-
не сигнализације на државним путевима 
I и II реда кроз насељена места на терито-
рији Града Вршца .........................1.500.000,00

Члан 2.
 Ова Oдлука ступа на осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-041/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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4.

На основу члана 69. и члана 135. став 4. За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/10 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - од-
лука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
члана 27. став 1. тачка 14/в Статута Града Вршца 
(„Службени лист Oпштине Вршац“, бр.10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016) и члана 8. Одлуке о утврђи-
вању органа Града Вршца („Службени лист Општи-
не Вршац“, бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној дана 14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О УСТАНОВЉАВАЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ

Члан 1.
ДОЗВОЉАВА СЕ успостављање права слу-

жбености пролаза на непокретностима у јавној 
својини Града Вршца и то:

1. На кат. парц. бр. 27340/3 КО Вршац – зем-
љиште под зградом и објектом - некате-
горисани пут, према Изводу из Листа не-
покретности бр. 13946 КО Вршац, у корист 
„ХЕМОФАРМ“ АД Вршац, Београдски пут 
бб, за изградњу везног моста, по претход-
но исходованој Сагласности ЈП „Варош“ 
Вршац бр. 343/16 од 09.05/мај/2016. године. 

2. На кат. парц. бр. 9795 КО Вршац - јавно 
грађевинско земљиште – земљиште под 
зградом и другим објектом - улица Сте-
ријина, према Изводу из Листа непокрет-
ности бр. 13946 КО Вршац, у корист „UNI 
HOME 2015“ ДОО Вршац, Жарка Зрења-
нина бр. 16, за изградњу средњенапонског 
вода 20 KV за прикључење нове трафо ста-
нице 0,4/20 KV, 630 KVA, у Стеријиној ули-
ци бр. 52/а – 54, по претходно исходованој 
Сагласности ЈП „Варош“ Вршац бр. 45/3/16 
од 05.07/јул/2016. године. 

3. На кат. парц. бр. 9986/1 КО Вршац - јав-
но грађевинско земљиште - земљиште под 
зградом и другим објектом - улица Другог 
октобра, према Изводу из Листа непокрет-
ности бр. 13946 КО Вршац, у корист „VIP 
MOBILE“ ДОО Београд, Омладинских 
бригада 21, ради изградње нисконапонског 
вода 0,4 KB за прикључење Радио-Базне 
станице, на локацији силоса „Житобанат“ 
АД у улици Другог октобра бр. 94 у Вршцу, 
по претходно исходованој Сагласности ЈП 
„Варош“ Вршац бр. 480/1 од 30.06/јун/2016. 
године.

4. На кат. парц. бр. 105 КО Ватин - земљиште 
у грађевинском подручју – земљиште 
под зградом и другим објектом - у улици 
Војвођанској, према Иводу из Листа не-
покретности бр. 165 КО Ватин, 

- На кат. парц. бр. 766/1 КО Ватин – земљи-
ште под зградом и другим објектом – не-
категорисани пут, према Изводу из Листа 
непокретности бр. 165 КО Вршац,

- На кат. парц. бр. 786 КО Ватин – земљиште 
под зградом и другим објектом, некатего-
рисани пут, према Изводу из Листа не-
покретности бр.165 КО Ватин, у корист 
„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД Та-
ковска 2, ИЈ ПАНЧЕВО, за изградњу оп-
тичког кабла на релацији НЛ-АТЦ Ватин 
у укупној дужини трасе 2359м, по прет-
ходно исходованој Сагласности ЈП „Ва-
рош“ Вршац бр. 509/1 од 08.07/јул/2016. 
године. 

5. На кат. парц. бр. 9953 КО Вршац - јавно 
грађевинско земљиште у грађевинском 
подручју – земљиште под зградом и дру-
гим објектом - у улици Димитрија Туцо-
вића према изводу из листа непокретности 
бр. 13946 КО Вршац, 

- На кат. парц. бр. 9954 КО Вршац – јавно 
грађевинско земљиште у грађевинском 
подручју – земљиште под зградом и дру-
гим објектом - у улици Гаврила Принципа 
према изводу из листа непокретности бр. 
13946 КО Вршац, 

- На кат. парц. бр. 9956 КО Вршац – јавно 
грађевинско земљиште у грађевинском 
подручју – земљиште под зградом и дру-
гим објектом - у улици Бранка Радичевића 



270            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 14/2016   15.09.2016.

према изводу из листа непокретности бр. 
13946 КО Вршац, 

- На кат. парц. бр. 9958 Ко. Вршац – јавно 
грађевинско земљиште у грађевинском 
подручју – земљиште под зградом и дру-
гим објектом - у улици Новосадска према 
изводу из листа непокретности бр. 13946 
КО Вршац, 

- На кат. парц. бр. 9959 Ко. Вршац – јавно 
грађевинско земљиште у грађевинском 
подручју – земљиште под зградом и дру-
гим објектом - у улици Станоја Главаша 
према изводу из листа непокретности бр. 
13946 КО Вршац, у корист „ЕПС ДИСТ-
РИБУЦИЈА“ ДОО БЕОГРАД, ул. Масари-
кова од 1-3, Огранак „Електродистрибу-
ција Панчево“ за изградњу КТС „Гаврила 
Принципа 2“ и трасу БН и НН каблова 
у Вршцу, по претходно исходованој са-
гласности ЈП Варош Вршац бр, 590/1 од 
18.08.2016 године. 

Члан 2.
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Оде-

љење за урбанистичко-грађевинске и имовинско-
правне послове Градске управе Града Вршца.

 У име Града Вршца као власника послужног 
добра уговоре о успостављању права службености 
закључује Градоначелник.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-042/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

5.

На основу члана 2. став 4. Закона о правобра-
нилаштву („Службени гласник Републике Србије“, 
број 55/2014), члана 20. тачка 27) и члана 32. став 1. 
тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-
др. закон) и члана 27. тачка 6. Статута Града Вршца 
(„Службени лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016), а у складу са Одлуком о 
утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца, на се-
дници одржаној дана 14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ВРШЦА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом одлуком утврђују се уређење, орга-

низација и друга питања од значаја за рад Градског 
правобранилаштва Града Вршца (у даљем тексту: 
Градско правобранилаштво).

Члан 2.
 Градско правобранилаштво је посебан ор-

ган Града који обавља послове правне заштите имо-
винских права и интереса Града Вршца.

 Седиште Градског правобранилаштва је у 
Вршцу, Трг победе 1.

Члан 3.
 Градско правобранилаштво има печат ок-

руглог облика, који садржи грб Републике Србије у 
средини, око којег је исписан текст: „Република Ср-
бија-Аутономна Покрајина Војводина-Град Вршац“. 
У унутрашњем кругу је текст „Градско правобра-
нилаштво Града Вршца“, а у дну печата уписује се 
седиште. Печат је исписан на српском језику ћири-
личим писмом и на румунском и мађарском језику.

 Градско правобранилаштво има штамбиљ 
правоугаоног облика који садржи текст: „Републи-
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ка Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Град 
Вршац, Градско правобранилаштво Града Вршца, 
број ______, датум ________, Вршац, Трг победе 1“.

На згради у којој се налази седиште Градског 
правобранилаштва истиче се назив: Градско право-
бранилаштво Града Вршца.

II ДЕЛОКРУГ

Члан 4.
 У обављању послова правне заштите имо-

винских права и интереса Града, Градско правобра-
нилаштво:

1) у поступцима пред судовима, управним и 
другим надлежним органима заступа као 
законски заступник Град, његове органе 
и друга правна лица чије се финансирање 
обезбеђује из буџета, ради заштите имо-
винских права и интереса Града;

2) прати и проучава правна питања од зна-
чаја за рад органа и правних лица која за-
ступа, посебно у погледу заштите њихо-
вих имовинских права и интереса, као и 
питања у вези са применом закона и под-
законских аката која су, или могу бити, од 
значаја за предузимање било које правне 
радње органа и правног лица које заступа, 
посебно за спречавање штетних имовин-
скоправних и друштвено негативних по-
следица по правна лица која заступа;

3) даје правна мишљења приликом закључи-
вања уговора које закључују правна лица 
које заступа, посебно уговора из области 
имовинскоправних односа и привредноп-
равних уговора, у року који не може бити 
дужи од 15 дана;

4) даје правне савете свим органима Града 
које заступа;

5) предузима заступање под истим услови-
ма као и адвокат када је прописано да је у 
одређеном поступку или за предузимање 
одређене радње у поступку обавезно за-
ступање странке од стране адвоката.

Члан 5.
 Градско правобранилаштво ће пре покре-

тања поступка пред судом, органом управе или 
другим надлежним органом, односно у поступку 
одговора на тужбу, предлог или други акт којим 

је покренут поступак против заступаног субјекта, 
размотрити могућност споразумног решавања 
спорног односа, на своју иницијативу или на ини-
цијативу супротне стране.

 Градско правобранилаштво је дужно да 
прибави сагласност Градског већа пре закључења 
споразума о решавању спорног односа.

Члан 6.
 Када у истом поступку учествују као стран-

ке са супротстављеним интересима органи Града 
и друга правна лица која се финансирају из буџе-
та Града, Градско правобранилаштво ће заступати 
Град и његове органе.

Када у истом поступку учествују као стран-
ке са супротстављеним интересима правна лица 
која се финансирају из буџета Града, Градско право-
бранилаштво ће заступати странку која је иници-
рала покретање поступка.

Члан 7.
 Органи Града и друга правна лица које за-

ступа Градско правобранилаштво дужни су да 
Градском правобранилаштву благовремено доста-
вљају обавештења о правним стварима у којима је 
оно овлашћено да предузима правне радње и прав-
на средства, као и да му на његов захтев достављају 
списе, обавештења и податке потребне за предузи-
мање радњи за које је оно надлежно.

 Ако услед непоштовања обавезе из става 1. 
овог члана наступи штета за Град и друго правно 
лице које заступа, Градско правобранилаштво ће о 
томе обавестити Градско веће, а од одговорног лица 
у том органу или правном лицу захтеваће накнаду 
причињене штете.

Члан 8.
 На питања у вези са радом Градског правоб-

ранилаштва која нису уређена овом одлуком сходно 
се примењују одредбе Закона о правобранилаштву 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/2014) 
које се односе на Државно правобранилаштво.

III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 9.
 Функцију Градског правобранилаштва оба-

вљају градски правобранилац и један или више 
заменика градског правобраниоца, у складу са Ус-
тавом Републике Србије, законом, овом одлуком и 
другим општим правним актима.
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Број заменика градског правобраниоца 
утврђује се актом о унутрашњем уређењу, органи-
зацији и систематизацији радних места у Градском 
правобранилашвту. 

Члан 10.
Градског правобраниоца и заменика град-

ског правобраниоца поставља Градско веће на 
предлог Градоначелника, на период од пет година. 
Исто лице може бити поново постављено на исту 
функцију.

 За градског правобраниоца односно за-
меника градског правобраница може бити поста-
вљен држављанин Републике Србије који испуњава 
опште услове за рад у државним органима, који је 
завршио правни факултет, положио правосудни 
испит, достојан је правобранилачке функције и има 
радно искуство у правној струци после положеног 
правосудног испита и то:

1. пет година за градског правобраниоца ;
2. три година за заменика градског право-

браниоца.

Члан 11. 
Заменик градског правобраниоца ради по 

упутствима градског правобраниоца и њему је од-
говоран за свој рад.

Када је градски правобранилац одсутан или 
спречен да руководи Градским правобранилаш-
твом, замењује га заменик градског правобраниоца 
одређен актом градског правобраниоца. 

Градски правобранилац и његови заменици 
не могу вршити јавну, професионалну или другу 
дужност која је неспојива са функцијом градског 
правобраниоца. 

Члан 12.
 Градски правобранилац одговара Градском 

већу за свој рад и рад Градског правобранилаштва.
 Градски правобранилац најкасније до 31. 

марта текуће године подноси Градском већу из-
вештај о раду Градског правобранилаштва за пре-
тходну годину.

Члан 13.
Градски правобранилац доставља извештаје 

о поступању у појединим предметима Градском 
већу, као и субјектима које заступа, на њихов захтев.

Ако оцени на основу извештаја или на пред-
лог субјекта из става 1. овог члана да постоје недос-
таци у раду Градског правобраниоца, Градско веће 
може наложити мере за отклањање недостатака и 

одредити рок за поступање по мерама, као и под-
нети предлог за покретање дисциплинског и другог 
поступка.

Члан 14.
Градском правобраниоцу и његовом заме-

нику функција може престати:
- истеком мандата,
- на лични захтев и
- разрешењем.
Ако градском правобраниоцу престане 

функција, Градско веће, на предлог Градоначелника, 
поставља вршиоца функције градског правобра-
ниоца из реда заменика градског правобраниоца, 
до избора новог градског правобраниоца, а најдуже 
на период од 6 месеци. 

Члан 15.
Ако градски правобранилац по истеку ман-

дата не буде поново постваљен или ако му фунц-
кија престане на лични захтев, поставља се за за-
меника градског правобраниоца, под условом да је 
за градског правобраниоца био постављен из реда 
заменика градског правобраниоца. 

Заменик градског правобраниоца који не 
буде поново постављен за заменика или ако му 
функција престане на лични захтев има право да 
буде распоређен на радно место правобранилачког 
помоћника.

Члан 16. 
 Градски правобранилац доноси, уз саглас-

ност Градског већа, акт о унутрашњем уређењу, ор-
ганизацији и систематизацији радних места Град-
ског правобранилаштва којим одређује радна места 
и број запослених. 

Члан 17.
Административне, рачуноводствене, ин-

форматичке и друге пратеће послове од значаја за 
рад Градског правобранилашта обављају одгова-
рајући градски органи управе и службе.

IV РАДНИ ОДНОСИ

Члан 18.
Градски правобранилац и заменик градског 

правобраниоца остварују права из радног односа у 
складу са прописима којима се уређују права, оба-
везе и одговорности из радних односа запослених, 
изабраних и постављених лица у локалној самоу-
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прави, односно који уређују положај службеника 
Градске управе. 

Члан 19.
 Градски правобранилац одлучује о пра-

вима, обавезама и одговорностима запослених у 
Градском правобранилаштву, примењујући пропи-
се који се примењују на запослене у градским уп-
равама. 

V СРЕДСТВА

Члан 20.
 Средства за рад Градског правобранилаш-

тва обезбеђују се у буџету Града.
 Приходи које Градско правобранилаштво 

оствари у пословима заступања представљају при-
ход буџета Града.

Трошкови заступања у поступцима пред су-
дом, органом управе и другим надлежним 

органима признају се Градском правобрани-
лаштву по прописима о награди и накнади трошко-
ва за рад адвоката.

Трошкове заступања градски правобрани-
лац је дужан да наплати.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке Јавно право-

бранилаштво Општине Вршац наставља са радом 
као Градско правобранилаштво Града Вршца. 

Градско веће поставља градског правобра-
ниоца и заменика градског правобраниоца у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 Градски правобранилац, односно заменик 
градског правобраниоца који не буде постављен за 
градског правобраниоца, односно заменика град-
ског правобраниоца у складу са овом одлуком, 
односно који не буде распоређен у смислу пропи-
са који уређују права државних службеника, има 
право на накнаду плате у трајању од три месеца 
у висини плате коју је имао у тренутку престанка 
дужности. 

Право на накнаду плате из става 3. овог чла-
на престаје пре протека рока од три месеца ако ли-
це коме је престао положај заснује радни однос или 
стекне право на пензију, а може бити продужено за 
још три месеца ако у та три месеца стиче право на 
пензију.

Члан 22.
 Одредбе прописа којима је одређена на-

длежност Јавног правобранилаштва Општине Вр-
шац или градског јавног правобраниоца за преду-
зимање одређених радњи и вршење одређених по-
слова, или којима је прописана обавеза неког град-
ског органа или другог правног лица према Јавном 
правобранилаштву Општине Вршац или према 
градском јавном правобраниоцу, примењују се и на 
Градско правобранилаштво.

Члан 23.
 Даном ступања на снагу ове Одлуке пре-

стаје да важи Одлука о организовању вршења 
послова заштите имовинских права и интере-
са Општине Вршац број: 011-059/2013 –II-01 од 
22.11.2013. године („Службени лист Општине Вр-
шац“, број 16/2013).

Члан 24.
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-043/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

6.

На основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон) и члана 27. став 1. тачка 4. Статута 
Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, бр.10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016), Скупштина Града Вршца, на 
седници одржаној 14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ 

СЕКТОРУ ЗА ГРАД ВРШАЦ
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I
Усваја се Локални акциони план за унапређење 

енергетске ефикасности у стамбеном сектору за град 
Вршац.

II
Ова Одлука биће објављена у „Службеном 

листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-044/2016-II-01 
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

7.

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 
и 83/2014-др. закон), члана 5, 6. и 79. став 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/2016), члана 7. Закона о јавним пу-
тевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 2. 
став 3. тачка 8. и 10. и члана 3. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/2011), члана 36. став 1. и члана 91. став 1. Закона 
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012 и 42/2013 - одлука УС, 50/2013, 
98/2013, 132/2014 i 145/2014), члана 67. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС“, број 
36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), члана 
70. Закона о шумама („Службени гласник РС“, број 
30/2010, 93/2012 и 89/2015), као и члана 16. став 1. 
тачка 16. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016) и у складу са Одлуком о утврђивању органа 
Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, број 1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници која је одржа-
на 14.09.2016. године, у циљу усклађивања оснива-
чког акта са новим Законом о јавним предузећима, 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И 
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВРШАЦ 

 „ВАРОШ“ ВРШАЦ
 РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.

 Овом Одлуком, у циљу усклађивања са од-
редбама Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/2016), врше се измене и допуне 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу, 
развој и уређење града и подручја Општине Вр-
шац „ВАРОШ“ Вршац број 011-011/1997-II- 01 од 
16.04.1997. године („Службени лист Општине Вр-
шац“, број 5/1997) и број: 011-034/2013-II-01 од 
10.06.2013. године („Службени лист Општине Вр-
шац“, број 8/2013), (у даљем тексту: Одлука).

У тексту Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа за изградњу, развој и уређење града и под-
ручја Општине Вршац „ВАРОШ“ Вршац број 011-
034/2013-II-01 од 10.06.2013. године („Службени 
лист Општине Вршац“, број 8/2013) реч: „општина“ 
замењују се речју: „Град“, у одговарајућем падежу.

Јавно предузећа за изградњу, развој и 
уређење града и подручја Општине Вршац „ВА-
РОШ“ Вршац (у даљем тексту: Јавно предузеће) 
уписано је у регистар Агенције за привредне ре-
гистре решењем број БД 47649/2006 од 08.03.2006. 
године.

Циљеви оснивања
Члан 2.

 После члана 1. Одлуке додаје се нови члан 
1а који гласи:

„Члан 1а
Јавно предузеће је основано ради обезбеђи-

вања трајног обављања делатности од општег ин-
тереса, као и редовног задовољавања потреба ко-
рисника производа и услуга, а посебно: 

- одржавање улица и путева на територији 
града Вршца којима се обезбеђује несмета-
но и безбедно одвијање саобраћаја и чува и 
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унапређује употребна вредност улица, пу-
тева, тргова, платоа и слично;

- обезбеђивање јавног осветљења, одржа-
вање, адаптација и унапређење објеката и 
инсталација јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине 
јавне намене.

Оснивач је дужан да обезбеди да се делат-
ност од општег интереса из члана 12. ове Одлуке 
обавља у континуитету.“.

Члан 3.
 У члану 2. Одлуке мења се став 2. тако да 

гласи:
„Град Вршац, Трг победе 1, матични број 

08267944.“

Члан 4.
У члану 3. став 1. бришу се речи: „општине 

Вршац“ а уписују речи: „Града Вршца“.
У ставу 2. истог члана после речи: „Вр-

шац“ додаје се зарез и речи и број: „матични број 
08654026.“.

Претежна делатност Јавног предузећа

Члан 5.
 У члану 12. Одлуке у ставу 3. додају се али-

неје један и два, тако да гласе:
„- управљање путевима
- издавање локацијских услова.“.

После става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Делатности наведене у овом члану су де-

латности од јавног интереса.“.

Члан 6.
После члана 12. додаје се члан 12а који гласи:
„Члан 12а
Јавно предузеће може да отпочне обављање 

делатности кад надлежни државни орган утврди да 
су испуњени услови за обављање те делатности у 
погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.“.

Основни капитал и имовина

Члан 7.

 Мења се члан 14. Одлуке тако да гласи:
„Основни капитал Јавног предузећа чине нов-

чана средства у укупном износу од 5.000,00 динара.
 Основни капитал из става 1. овог члана је 

удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у 
основном капиталу Јавног предузећа.

 Износ основног капитала из става 1. овог 
члана уписује се у одговарајући регистар Агенције 
за привредне регистре и представља уписани и уп-
лаћени капитал Јавног предузећа.

 Усклађивање основног капитала предузећа 
врши се у складу са законом.

 Вредност неновчаног улога оснивача утвр-
ђује се на основу процене извршене на начин про-
писан законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава.

О повећању или смањењу основног капита-
ла Јавног предузећа одлучује Скупштина Града, као 
Оснивач у складу са законом.“.

Члан 8.
 После члана 14. додаје се члан 14а Одлуке 

који гласи:
„Члан 14а
Имовину Јавног предузећа чине право сво-

јине на покретним стварима, непокретним ствари-
ма, новчана средства и друга имовинска права која 
су пренета у својину Јавног предузећа у складу са 
законом, укључујући и право коришћења на ства-
рима у јавној својини.

 Стварима у јавној својини које је Осни-
вач уложио у Јавно предузеће преносом права ко-
ришћења, без преноса права својине, Јавно преду-
зеће не може да располаже, нити да их даље уступа 
на коришћење, без сагласности Оснивача.

 Јавно предузеће управља и располаже 
својом имовином у складу са законом, оснивачким 
актом и Статутом.“.

Члан 9.
 Мења се члан 16. Одлуке тако да гласи:
„Јавно предузеће може користити и сред-

ства у јавној и другим облицима својине, у складу 
са прописима који уређују обављање делатности од 
општег интереса и овом Одлуком.

Јавно предузеће не може да отуђи ствари у 
јавној својини на којима има право коришћења.
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Надзорни одбор одлучује о располагању 
стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног предузећа, а у случајевима када је законом 
предвиђена сагласност Оснивача, сагласност даје 
Скупштина града.“.

Члан 10.
Брише се члан 17.

Услови и начин распоређивања добити, односно 
начин покрића губитка и сношење ризика

Члан 11.
Мења се члан 18. тако да гласи:
„Јавно предузеће је дужно да део остварене 

добити уплати у буџет Града, по завршном рачуну 
за претходну годину.

 Висина и рок за уплату добити из става 1. 
овог члана утврђује се у складу са законом и одлу-
ком о буџету Града за наредну годину.“.

Члан 12.
У члану 19. после речи: „губитка“ додају се 

речи: „и сношењу ризика.“.

Члан 13.
У члану 21. брише се став 1.

Члан 14.
После члана 20. додају се нови одељци и чла-

нови 21а, 21б, 21в, 21г, 21д и 21ђ.

„Начела за одређивање цене услуга
Члан 21а

 Елементи за образовање цена услуга Јавног 
предузећа уређују се посебном одлуком, коју доно-
си Надзорни одбор, уз сагласност Градског већа, у 
складу са законом.

 Висина накнаде за пружене услуге формира 
се у складу са начелима прописаним законом којим 
је уређена одговарајућа делатност.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 21б

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

 Плановима и програмом рада из става 1. 
ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и 
утврђују средства и мере за њихово извршавање.

 
Планови и програми

Члан 21в
 Планови и програми Јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и 

развоја Јавног предузећа, 
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни про-

грами за коришћење субвенције, гаранције 
или других средстава).

 Планови и програми Јавног предузећа из 
става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се 
Скупштини Града најкасније до 1. децембра текуће 
године за наредну годину.

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

Члан 21г
 Годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
 1) планиране изворе прихода и позиције 

расхода по наменама;
 2) планиране набавке;
 3) план инвестиција;
 4) планирани начин расподеле добити, од-

носно планирани начин покрића губитка;
 5) елементе за целовито сагледавање цена 

производа и услуга;
 6) план зарада и запошљавања;
 
 Измене и допуне годишњег, односно тро-

годишњег програма пословања могу се вршити ис-
кључиво из стратешких и локалних интереса или 
уколико се битно промене околности у којима Јав-
но предузеће послује.

Члан 21д
 Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до 

почетка календарске године не донесе годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања, до доно-
шења тог програма зараде запосленима се обрачу-
навају и исплаћују на начин и под условима утврђе-
ним годишњим, односно трогодишњим програмом 
пословања за претходну годину.

Члан 21ђ
 Јавно предузеће је дужно да Градском већу 
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доставља тромесечне извештаје о реализацији го-
дишњег, односно трогодишњег програма пословања.

 Извештај из става 1. овог члана доставља се 
у року од 30 дана од дана истека тромесечја.“.

Члан 15.
 Чланови 22. до 33. Одлуке мењају се и сада 

гласе:

 „1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора

Члан 22.
 Надзорни одбор Јавног предузећа има три 

члана, од којих је један председник. 
 Председника и чланове Надзорног одбора 

Јавног предузећа, од којих је један члан из реда за-
послених, именује Скупштина Града, на период од 
четири године, под условима, на начин и по пос-
тупку утврђеним законом, Статутом Града и овом 
Одлуком.

 Члан Надзорног одбора из реда запослених 
предлаже се на начин и по постпку који је утврђен 
Статутом Јавног предузећа.

 
Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 23.
 За председника и члана Надзорног одбора 

Јавног предузећа именује се лице које испуњава 
следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева ви-
соко образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног упра-
вљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чу-
вање у здравственој установи;

- обавезно психијатријско лечење на сло-
боди;

- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности.
 Председник и чланови Надзорног одбора 

дужни су да се додатно стручно усавршавају у области 
корпоративног управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Члан 24.
 Представник запослених у Надзорном од-

бору мора испуњавати услове из члана 23. Одлуке, 
као и додатна два услова:

1) да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у по-
следњих пет година и 

2) да није члан политичке странке.

Члан 25.
Надзорни одбор, директор и извршни ди-

ректор не могу предлагати представника запосле-
них у надзорном одбору.

Престанак мандата чланова Надзорног од-
бора.

Члан 26.
Мандат председнику и члановима Надзор-

ног одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су име-
новани, уколико:

1) Јавно предузеће не достави годишњи, од-
носно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним законом;

2) Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органи-
ма у случају постојања основане сумње 
да одговорно лице Јавног предузећа де-
лује на штету Јавног предузећа несавес-
ним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету Јавног пре-
дузећа несавесним понашањем или на 
други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на ус-
ловну или безусловну казну затвора.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
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дужности до именовања новог Надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 27.

 Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одгово-
ран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Јавног предузећа, 
усклађен са дугорочним и средњорочним 
планом пословне стратегије и развоја из 
тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације го-
дишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;

 4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализова-
них активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуновод-

ство, унутрашњу контролу, финансијске 
извештаје и политику управљања ризи-
цима;

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног 
предузећа, односно начину покрића гу-
битка и ризика;

10) доноси инвестиционе програме и крите-
ријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузи-
мање послова или радњи у складу са овим 
законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању 
прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, 
у складу са законом којим се уређују рад-
ни односи;

14) доноси одлуку о располагању (приба-
вљање и отуђење) средствима у јавној 
својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа, велике вредности, која је у не-
посредној функцији обављања делатнос-
ти од општег интереса, утврђених осни-
вачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16) одлучује о улагању капитала Јавног пре-

дузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног 

предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава 
капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капита-
ла Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини 
удела, као и продаји удела у Јавном пре-
дузећу или куповини удела или акција у 
другом предузећу, односно привредном 
друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације ди-
ректора и извршног директора;

22) врши друге послове у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом.

 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 
19), 20) и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Скупштине Града.

 Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог 
члана Надзорни одбор доноси уз претходну саглас-
ност Скупштине Гграда.

 Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Над-
зорни одбор доноси уз претходну сагласност Град-
ског већа.

Члан 28.
 Надзорни одбор одлучује већином гласова 

својих чланова.
 Надзорни одбор не може пренети право на 

одлучивање о питањима из свог делокруга на ди-
ректора или другог запосленог у Јавном предузећу.

 Председник и чланови Надзорног одбора 
Јавног предузећа имају право на одговарајућу нак-
наду за рад у Надзорном одбору.

 Висина накнаде из става 1. овог члана, 
утврђује се у складу подзаконским актима.

2) Директор 
Члан 29.

 Директора предузећа именује Скупштина 
Града на период од четири године, а на основу спро-
веденог јавног конкурса.

 Директор Јавног предузећа заснива радни 
однос на одређено време. 

 Директор предузећа је функционер који 
обавља јавну функцију.

 Директор не може имати заменика.

Надлежности директора
Члан 30.

Директор предузећа:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
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4) одговара за законитост рада Јавног пре-
дузећа, за реализацију одлука и других 
аката Скупштине Града, Градоначелника 
и Градског већа;

5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног пр-
дузећа и одговоран је за њихово спро-
вођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Јавног предузећа и 
одговоран је за његово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма 

коришћења средстава из буџета Града 
(субвенције, гаранције или коришћење 
других средства);

9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у ску-

пштини друштва капитала чији је једини 
власник Јавно предузеће, по претходно 
прибављеној сагласности Скупштине Гра-
да;

12) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим 
се уређују радни односи;

13) доноси акт о систематизацији;
14) предлаже Надзорном одбору доношење 

акта о исплати стимулације извршним 
директорима;

15) предлаже Надзорном одбору доношење 
одлука и других аката из делокруга ди-
ректора;

16) одлучује о појединачним правима, оба-
везама и одговорностима запослених у 
складу са законом, колективним угово-
ром и Статутом предузећа;

17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних на-

бавки и набавки на које се не примењује 
закон о јавним набавкама, 

19) врши друге послове одређене законом, 
овом Одлуком и Статутом Јавног преду-
зећа.

 
Услови за избор директора

Члан 31.
 За директора Јавног предузећа, може бити 

именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање из на-

учне области правне, економске и грађе-
винске струке, на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, од-
носно на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева ви-
соко образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са 
пословима Јавног предузећа;

 5) да познаје област корпоративног упра-
вљања;

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке 
странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:

 - обавезно психијатријско лечење и чу-
вање у здравственој установи;

 - обавезно психијатријско лечење на сло-
боди;

 - обавезно лечење наркомана;
 - обавезно лечење алкохоличара;
 - забрана вршења позива, делатности и 

дужности.
Услови за именовање директора из става 

1. овог члана прописани су законом, а Статутом 
Јавног предузећа могу бити одређени и други усло-
ви које лице мора да испуни да би било именовано 
за директора предузећа.

Извршни директор
Члан 32.

Директор може бирати извршне директоре 
за вођење послова из одређених области од значаја 
за успешно функционисање Јавног предузећа . 

Извршни директор за свој рад одговара ди-
ректору.

Извршни директор обавља послове у окви-
ру овлашћења које му је одредио директор, у складу 
са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа .

Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном од-

носу у Јавном предузећу.
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Члан 33.
За извршног директора Јавног предузећа 

бира се лице које испуњава услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним 
студијама;

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева ви-
соко образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;

5) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци;

6) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:

 - обавезно психијатријско лечење и чу-
вање у здравственој установи;

 - обавезно психијатријско лечење на сло-
боди;

 - обавезно лечење наркомана;
 - обавезно лечење алкохоличара;
 - забрана вршења позива, делатности и 

дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице 

које се бира за извршног директора мора имати три 
године радног искуства на пословима за које ће би-
ти задужен у јавном предузећу.

Јавно предузеће ће Статутом, у складу са 
законом, одредити број извршних директора, као и 
послове које ће обављати.“.

Члан 16.
После члана 33. додају се нови одељци и чла-

нови 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 33ђ, 33е, 33ж, 33з, 33и и 33ј.

„Зарада директора и извршног директора
Члан 33а

 Директор и извршни директор имају право 
на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у 
складу са подзаконским актом.

 Одлуку о исплати стимулације директо-
ра и извршног директора доноси Надзорни одбор 
Јавног предузећа, уз сагласност Градског већа.

 Одлука о исплати стимулације извршног 
директора доноси се на предлог директора.

Поступак именовања директора
Члан 33б

Директор Јавног предузећа именује се након 
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
подзаконским актима, Статутом Града и овом Од-
луком.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спро-
вођење конкурса за избор директора.

Комисија јединице локалне самоуправе има 
пет чланова, од којих је један председник.

Комисију из става 3. овог члана образује 
Скупштина Града.

Председник и чланови Комисије не могу би-
ти народни посланици, посланици у скупштини ау-
тономне покрајине, одборници у Скупштини Града 
Вршца, као ни изабрана, именована и постављена 
лица у органима Града.

Члан 33в
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за из-

бор директора Јавног предузећа доноси Скупштина 
Града, на предлог Градског већа.

Иницијативу за доношење Одлуке из става 
1. овог члана може покренути и Надзорни одбор 
Јавног предузећа, преко Градске управе. 

Комисија за спровођење јавног конкурса са-
чињава текст огласа о јавном конкурсу.

Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: 
податке о Јавном предузећу, пословима, условима за 
именовање директора Јавног предузећа, месту рада, 
стручној оспособљености, знањима и вештинама 
које се оцењују у изборном поступку и начину њихо-
ве провере, року у коме се подносе пријаве, податке 
о лицу задуженом за давање обавештења о јавном 
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и 
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Оглас о јавном конкурсу за избор дирек-
тора Јавног предузећа објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу 
Града Вршца“, у најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републи-
ке Србије, као и на интернет страници Града Вршца.

Рок за објављивање огласа из става 4. овог 
члана у „Службеном гласнику Републике Србије" 
не може бити дужи од осам дана од дана доношења 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор ди-
ректора јавног предузећа.

Пријава на јавни конкурс за избор директо-
ра Јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од 
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дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије“.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Коми-
сија одбацује закључком против кога није допуште-
на посебна жалба.

Члан 33г
Решење о именовању директора је коначано.
Решење о именовању директора Јавног пре-

дузећа, са образложењем, објављује се у „Служ-
беном гласнику РС“, „Сл. листу АП Војводине“, 
„Службеном листу Града Вршца“ и на интернет 
страници Града Вршца. 

Члан 33д
Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“.

Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправ-
даних разлога, може се продужити за још осам дана.

Мандат директора
Члан 33ђ

Мандат директора престаје истеком пери-
ода на који је именован, оставком или разрешењем.

Поступак за именовање директора покреће 
се шест месеци пре истека периода на који је имено-
ван, односно у року од 30 дана од дана подношења 
оставке или разрешења.

Оставка директора
Члан 33е

 Оставка се у писаној форми подноси Скуп-
штини Града.

Разрешење
Члан 33ж

 Предлог за разрешење директора Јавног 
предузећа, подноси Градско веће.

 Предлог из става 1. овог члана може подне-
ти и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко на-
длежне Градске управе.

 Предлог за разрешење мора бити образло-
жен, са прецизно наведеним разлозима због којих 
се предлаже разрешење и доставља се директору 
који има право да се у року од 20 дана изјасни о раз-
лозима због којих се предлаже разрешење.

 Пошто директору пружи прилику да се из-
јасни о постојању разлога за разрешење и утврди 
потребне чињенице, Градско веће предлаже Скупш-

тини Града доношење одговарајућег решења.
 Против решења о разрешењу жалба није 

допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 33з
Скупштина Града разрешава или може раз-

решити директора Јавног предузећа под условима 
предвиђеним законом.

 
Суспензија директора

Члан 33и
Уколико у току трајања мандата против ди-

ректора буде потврђена оптужница, Скупшти-
на града доноси решење о суспензији директора 
Јавног предузећа.

Суспензија траје док се поступак правнос-
нажно не оконча.

 
Вршилац дужности директора

Члан 33ј
Скупштина Града може именовати вршио-

ца дужности директора до именовања директора 
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу 
или у случају суспензије директора.

Период обављања функције вршиоца дуж-
ности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано 
за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора ис-
пуњавати услове за именовање директора Јавног 
предузећа из члана 31. ове Одлуке.

Вршилац дужности има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор Јавног предузећа.“.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА

Члан 17.

Мењају се чланови од 34. до 37. Одлуке тако 
да гласе:

„Права оснивача
Члан 34.

По основу учешћа у основном капиталу Јав-
ног предузећа, Град, као оснивач, има следећа права:

- право управљања Јавним предузећем на 
начин утврђен Статутом Јавног предузећа;

- право на учешће у расподели добити Јавног 
предузећа;

- право да буде информисан о пословању 
Јавног предузећа;
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- право да учествује у расподели ликвида-
ционе или стечајне масе, након престанка

Јавног предузећа стечајем или ликвида-
цијом, а по измирењу обавеза и 

 - друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса
Члан 35.

Ради обезбеђења општег интереса у делат-
ности за коју је Јавно предузеће основано, Скуп-
штина Града даје сагласност на:

- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и 

других средстава обезбеђења за послове 
који нису из оквира делатности од општег 
интереса;

- располагање (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у 
својину Јавног предузећа, веће вредности, 
која је у непосредној функији обављања де-
латности од општег интереса

- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и иска-

зивању тог капитала у акцијама, као и на 
програм и одлуку о својинској трансфор-
мацији и

- друге одлуке којима се уређује обављање 
делатности од општег интереса у складу са 
законом и овом Одлуком.

Члан 36.
 Градско веће даје сагласност на:
1. акт о унутрашњој организацији и систе-

матизацији радних места.
2. претходну сагласност на повећање броја 

запослених.
Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 37.
 Јавно предузеће је дужно да делатност од 

општег интереса за коју је основано обавља на начин 
којим се обезбеђује редовно, континуирано и квали-
тетно пружање услуга крајњим корисницима.“.

Члан 18.
 После члана 37. додају се нови одељци и 

чланови 37а, 37б и 37в.
„Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 37а
 Јавно предузеће је дужно да предузима ме-

ре и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката нео-
пходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују ус-
лови обављања делатности од општег интереса због 
које је основано.

Поремећај у пословању
Члан 37б

 У случају поремећаја у пословању Јавног 
предузећа, Скупштина Града предузеће мере који-
ма ће обезбедити услове за несметан рад и посло-
вање предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито :

- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног пре-

дузећа да иступа у правном промету са 
трећим лицима, 

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

- друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања делат-
ности од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 37в
 У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа, Градско веће предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег инте-
реса, у складу са законом, а нарочито:

- промену унутрашње организације Јавног 
предузећа.“.

Члан 19.
Мењају се поглавља и чланови од 38. до 41. 

Одлуке и додају чланови 41а, 41б, 41в, 41г и 41д и 
сада гласе:

„ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
Поремећаји у пословању

Члан 38.
 У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа, Скупштина Града може предузети мере 
прописане законом, ради обезбеђења услова за нес-
метано функционисање и обављање делатности од 
општег интереса, а нарочито:

– промену унутрашње организације Јавног 
предузећа;

– разрешење Надзорног одбора и директора 
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и именовање привременог органа Јавног 
предузећа;

– ограничење права појединих делова Јавног 
предузећа да иступају у правном промету 
са трећим лицима;

– ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини;

– друге мере одређене законом којим се од-
ређују делатности од општег интереса.

 За време ратног стања или непосредне рат-
не опасности, у складу са одлуком Владе, Скупшти-
на Града може у Јавном предузећу утврдити орга-
низацију за извршавање послова од стратешког 
значаја за Републику Србију, аутономну покрајину 
или Град Вршац.

Остваривање права на штрајк
Члан 39.

 У јавном предузећу право на штрајк оства-
рује се у складу са законом.

 У случају да у јавном предузећу нису обез-
беђени услови за остваривање редовног процеса 
рада услед више силе, Скупштина Града, ако оцени 
да могу наступити штетне последице за живот и 
здравље људи или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне неотклоњиве последице, 
поступа у складу са законом.

Унутрашња организација
Члан 40.

 Статутом, општим актима и другим акти-
ма Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, делокруг органа и 
друга питања од значаја за рад и пословање Јавног 
предузећа, у складу са законом и овим Одлуком.

Радни односи
Члан 41.

 Права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа уређују се колективним уговором 
односно Правилником о раду Јавног предузећа у 
складу са законом и актима оснивача.

 Колективни уговор Јавног предузећа мора 
бити сагласан са законом, општим и посебним ко-
лективним уговором.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 41а

 Права, обавезе и одговорности у вези са 
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу 

закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима Јавног предузећа или уговором о ра-
ду.

 
Заштита животне средине

Члан 41б
 Јавно предузеће је дужно да у обављању 

своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спре-
чава узроке и отклања штетне последице које угро-
жавају природне и радом створене вредности чове-
кове средине.

Јавност рада предузећа
Члан 41в

 Јавно предузеће дужно је да на својој интер-
нет страници објави:

1) радне биографије чланова Надзорног од-
бора, директора и извршних директора;

2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, као и све његове измене и до-
пуне, односно извод из тог програма ако 
јавно предузеће има конкуренцију на тр-
жишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији го-
дишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;

5) годишњи финансијски извештај са ми-
шљењем овлашћеног ревизора;

6) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација
Члан 41г

 Доступност информација од јавног значаја 
Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона 
који регулише област слободног приступа инфор-
мацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 41д
 Пословном тајном сматрају се исправе и по-

даци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора Јавног предузећа чије би саопштавање не-
овлашћеном лицу било противно пословању Јавног 
предузећа и штетило би његовом пословном угледу 
и интересима.“.

Члан 20.
 Мењају се поглавља и чланови од 42. до 45. 

Одлуке тако да гласе:
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„СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти

Члан 42.
Општи акти Јавног предузећа су Статут и 

други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Јавног преду-

зећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају 

бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и 

овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају 
бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.

Јавно предузеће дужно је да Статут и друга 
општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Обавезује се директор Јавног предузећа да 
сачини пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за изградњу, развој и уређење града и 
подручја града Вршца „ВАРОШ“ Вршац у року од 
30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, који се не 
оверава код надлежног органа.

Члан 44.
Председник и чланови Надзорног одбора 

Јавног предузећа разрешавају се пре истека пери-
ода на који су именовани уколико Надзорни одбор 
не донесе дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије и развоја у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог Закона о јавним предузећи-
ма, односно најкасније до 4. марта 2017. године.

 
Члан 45.

Јавно предузеће наставља са радом у складу 
са овом Одлуком и Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16).“.

 
Члан 21.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-045/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

8.

На основу члана 79. став 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 7. и 20. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 
83/2014-др. закон), као и члана 16. став 1. тачка 16. 
Статута Града Вршца („Службени лист Општине 
Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/15 и 4/2016) и у 
складу са Одлуком о утврђивању органа Града Вр-
шца („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016), Скупшти-
на Града Вршца, на седници која је одржана дана 
14.09.2016. године, у циљу усклађивања оснивачког 
акта са новим Законом о јавним предузећима, до-
нела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

СТАМБЕНО ПОСЛОВАЊЕ „ВРШАЦ“ 
ВРШАЦ 

ради усаглашавања са Законом о јавним 
предузећима

 

Члан 1.
 У тексту Одлуке о оснивању Jавног преду-

зећа за стамбено пословање „Вршац“ Вршац број 
011-011/2014-II-01 од 07.02.2014. године и Одлу-
ке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за стамбено пословање „Вршац“ Вршац број 011-
029/2014-II-01 од 24.04.2014.године и пречишће-
ном тексту Одлуке о оснивању Јавног предузеће за 
стамбено пословање „Вршац“ Вршац број 2/2014 
од 14.05.2014. године (у даљем тексту: Одлука), ре-
чи: „Општина Вршац“ замењују се речима: „Град 
Вршац“, речи: „Скупштина општине“ замењују се 
речима: „Скупштина Града Вршца“, а уместо речи: 
„Општинско веће“ уписују се речи: „Градско веће“. 

Члан 2.
 У члану 2. у ставу 2. Одлуке број: „08044937“ 

замењује се бројем: „08267944“.

Члан 3.
Члан 9. Одлуке мења се и гласи :
„Рад ЈП „ВРШАЦ“ је јаван.
ЈП „Вршац“ је дужно да на својој интернет 
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страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног од-

бора и директора 
2) организациону структуру
3) годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, као и све његове измене и до-
пуне

4) тромесечне извештаје о реализацији го-
дишњег односно трогодишњег програма 
пословања

5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора

6) друге информације од значаја за јавност 
(план јавних набавки и сл.).

За јавност рада одговоран је директор.“.

Члан 4.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Јавно предузеће „Вршац“ могу заступати и 

друга лица у складу са Законом о привредним дру-
штвима или посебним овлашћењима директора.“.

 
Члан 5.

У члану 23. Одлуке додају се став 3. и 4. који 
гласе:

„Један члан Надзорног одбора бира се из ре-
да запослених, а мора испуњавати услове из члана 
18. и 19. став 1. тачка 1. и 2. Закона о јавним преду-
зећима.

Представника запослених у Надзорном од-
бору не могу предлагати Надзорни одбор и дирек-
тор.“.

Члан 6.
Члан 24. мења се и гласи:
„За председника и члана Надзорног одбора 

именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним 
студијама ;

2) најмање 5 (пет) година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо об-
разовање из тачке 1. овог члана,

3) најмање 3 (три) године радног искуства 
на пословима који су повезани са посло-
вима јавног предузећа,

4) да познаје послове корпоративног упра-
вљања или из области финансија,

5) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци, 

6) да му није изречена мера безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чу-
вање у здраственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.“.
 

Члан 7.
У члану 25. у ставу 2. мењају се алинеја 1, 2. 

и 3. и додаје алинеја 4. тако да гласе:
„1) јавно предузеће не достави годишњи, од-

носно трогодишњи програм пословања у 
роковима прописаним чланом 59. овог 
закона; 

2) надзорни одбор пропусти да предузме не-
опходне мере пред надлежним органима 
у случају постојања основане сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује 
на штету јавног предузећа несавесним 
понашањем или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету јавног пре-
дузећа несавесним понашањем или на 
други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на ус-
ловну или безусловну казну затвора.“. 

 
Члан 8.

У члану 27. Одлуке став 4. мења се и гласи:
„За директора ЈП „Вршац“ Вршац може би-

ти именовано лице које испуњава услове из чл. 25. 
став 1. Закона о јавним предузећима и одредбама 
Статута ЈП „Вршац“ Вршац.“.

Члан 9.
У члану 28. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
„5/ предлаже годишњи, односно трогоди-

шњи програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење,“.

После тачке 5. додаје се тачка 5а/ која гласи:
„5а/ предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја и одговоран је 
за њихово спровођење,“.

Тачке 6. до 13. постају тачке 7. до 14. 
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Члан 10.
Члан 31. Одлуке о оснивању мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора ЈП „Вр-

шац“ Вршац може поднети Надзорни одбор пре-
дузећа преко надлежног органа Града Вршца или 
сам надлежни орган Града Вршца Скупштини града 
Вршца.

Предлог за разрешење мора бити образло-
жен, са прецизно наведеним разлозима због којих 
се предлаже разрешење и доставља директору који 
има право да се у року од 20 дана изјасни о разлози-
ма због којих се предлаже разрешење.

Пошто директору пружи прилику да се 
изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди 
потребне чињенице, надлежни орган Града Вршца, 
предлаже Скупштини града Вршца одговарајуће 
решење.

Против решења о разрешењу жалба није до-
пуштена али се може водити управни спор.“.

 
Члан 11.

Члан 33. Одлуке мења се и гласи:
„Уколико у току трајања мандата против 

директора буде потврђена оптужница Скупштина 
Града Вршца доноси решење о суспенизији.

Суспензија траје док се поступак правос-
нажно не оконча.

На сва питања о суспензији директора сход-
но се примењују одредбе о удаљењу са рада пропи-
сане Законом о раду и правилником о раду преду-
зећа.“.

Члан 12.
Члан 34. Одлуке мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора може се 

именовати до именовања директора ЈП „Вршац“ 
Вршац по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дуж-
ности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано 
за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора ис-
пуњавати услове за именовање директора јавног 
предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећи-
ма и чл. 37. Статута предузећа. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћење која има и директор предузећа“.

Члан 13.
После члана 34. додаје се нови члан 34а који 

гласи:

„Члан 34а
Директор ЈП „Вршац“ Вршац може изабра-

ти извршног директора предузећа који мора бити 
у радном односу у ЈП „Вршац“ Вршац. Лице које се 
бира за извршног директора мора испуњавати ус-
лове из чл. 25. тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9) Закона о јав-
ним предузећима.

Лице које се бира за извршног директора 
мора, поред услова из претходног става, имати и 
три године радног искуства на пословима за које ће 
бити задужен у јавном предузећу.

Извршни директор не може имати замени-
ка.“.

 
Члан 14.

Члан 37. Одлуке мења се и гласи:
„ЈП „Вршац“ Вршац доноси дугорочни и 

средњорочни план пословне стратегије и развоја.
ЈП „Вршац“ је дужно да за сваку календар-

ску годину донесе годишњи план и програм рада и 
пословања и достави га Скупштини града ради да-
вања сагласности најкасније до 1. децембра текуће 
године за наредну годину. План и програм рада и 
пословања усваја Надзорни одбор предузећа и дос-
тавља га Скупштини града на сагласност.

Програм се сматра донетим када на исти да 
сагласност надлежни орган оснивача.“.  

Члан 15.
После члана 46. додаје се члан 46а који гласи:
„Члан 46а
Обавезује се ЈП „Вршац“ Вршац да Статут и 

друге опште акте предузећа усагласи са овом Одлу-
ком и Законом о јавним предузећима у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.“.

Члан 16.
После члана 46а додаје се члан 46б који гласи:
„Члан 46б
Одлука о оснивању ЈП „Вршац“ Вршац мења 

се на начин и по поступку предвиђеном за њено до-
ношење.“.

Члан 17.
После члана 46б додаје се члан 46в који гласи:
„Члан 46в
Обавезује се директор ЈП „Вршац“ Вршац да 

сачини пречишћен текст Одлуке о 
оснивању ЈП „Вршац“ Вршац, у року од 30 

дана од дана ступања на снагу исте, који се не ове-
рава код надлежног органа.“.
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Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања и 

биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-046/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

9.

На основу члана 5. став 3. и члана 79. став 
1. Закона о јавним предузећима („Сл. лист РС“, бр. 
15/2016), члана 20. став 1. тач. 5. и члана 32. став 1. 
тач.8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. зaкон), члана 2. и 3. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“ , бр. 88/2011), члана 13. став 1. тачка 5. и члана 
27. став 1. тачка 8. Статута Града Вршца („Сл. лист 
Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), а у складу са Одлуком о утврђивању органа 
Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, број 1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној дана 
14.09.2016. године, донела je

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ СА ЗАКОНОМ 

О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет одлуке

Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање Осни-

вачког акта – Одлуке о усклађивању оснивачког 
акта Предузећа у друштвеној својини за комунал-

не делатности „Други октобар“ Вршац са Законом 
о јавним предузећима број: 011-046/2015-II-01 од 
22.10.2015. године („Службени лист Општине Вр-
шац“, бр.12/2015), са Законом о јавним предузећи-
ма, које је уписано у регитар агенције за привредне 
регистре Републике Србије.

Члан 2.
Предузеће у друштвеној својини за кому-

налне делатности „Други октобар“ Вршац, основа-
но је Решењем Народног одбора Градске општине 
Вршац бр. 18150/54 од 28.09.1954. године и уписано 
у Регистар привредних предузећа Решењем При-
вредног суда у Зрењанину Фи. 572/54 од 22.12.1954. 
године.

Скупштина општине Вршац под бр. 01-
3710/1-964 доноси Решење о интеграцији привред-
них организација у граду Вршцу, а на основу Одлу-
ка Комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац, 
Предузећа за расподелу и продају гаса „Плиновод“ 
Вршац, Предузећа за одржавање водовода „Во-
довод“ у изградњи Вршац и Димничарске задруге 
„Слога“ Вршац, тако што се наведена предузећа 
спајају и почев од 01.06.1964. године настављају де-
латност у оквиру новонасталог предузећа под нази-
вом Комунално предузеће „Други октобар“ Вршац, 
које је уписано код Окружног привредног суда Пан-
чево под бр. Фи. 199/64-2 дана 30.05.1964. године.

Предузеће је у том облику функционисало 
до 17.02.1975. године када је трансформисано у Ос-
новну организацију удружног рада за комуналне 
делатности у оквиру Радне организације, саобраћај-
не, туристичке и услужне делатности уписане код 
Окружног привредног суда у Панчеву решењем 
број Фи 71/75.

Дана 22.12.1978. године извршена је проме-
на у организовању предузећа и оно је организова-
но као Радна организација комуналних, занатских, 
угоститељских и станичних услуга Решењем Осно-
вног суда удруженог рада Панчево бр. Фи 1801/78.

У том статусу предузеће је функциониса-
ло до 31.12.1989. године када је организовано као 
Друштвено јавно комунално предузеће „Други ок-
тобар“ Вршац, што је уписано код Основног суда 
удруженог рада Панчево решењем бр. Фи 627/89 
дана 31.12.1989. године.

Скупштина општине Вршац донела је да-
на 25.04.2000. године одлуку и дала сагласност да 
Друштвено јавно комунално предузеће „Други ок-
тобар“ Вршац изврши промену облика организовања 
у Друштвено предузеће за комуналне делатности 
„Други октобар“ Вршац, што је уписано решењем 
Привредног суда у Панчеву број Ф и 617/00.
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Решењем Агенције за привредне регистре 
под бр. БД 14453/2005 од 10.05.2005. године, извр-
шено је превођење из Регистра Привредног суда 
Панчево у Регистар привредних субјеката под пу-
ним пословним именом Предузеће у друштвеној 
својини за комуналне делатности „Други октобар“ 
Вршац, Стевана Немање 26, матични број: 08010072.

Правоснажном пресудом Привредног суда 
у Панчеву бр. 5.П 201/2015 од 25.06.2015. године, 
утврђено је да је Општина Вршац оснивач Преду-
зећа у друштвеној својини за комуналне делатности 
„Други октобар“ Вршац.

Решењем Агенције за привредне регистре 
бр. БД 94108/2015 од 10.11.2015. године извршена 
је промена у организовању предузећа и оно је ор-
ганизовано као Јавно комунално предузеће „Други 
октобар“ Вршац.

Члан 3.
Јавно комунално предузеће оснива се на не-

одређено време.

Члан 4.
Овом oдлуком, у складу са Законом о јавним 

предузећима, регулисана су права и обавезе осни-
вача и Јавног комуналног предузећа „Други окто-
бар“ у обављању делатности, а нарочито:

- назив, седиште и матични број оснивача;
- пословно име и седиште Јавног комунлног 

предузећа „Други октобар;
- претежна делатност Јавног комуналног 

предузећа „Други октобар“;
- права, обавезе и одговорности оснива-

ча према Јавном комуналном предузећу 
„Други октобар“ и Јавног комуналног пре-
дузећа „Други октобар“ према оснивачу;

- услови и начин утврђивања и распоређи-
вања добити, односно начин покрића губи-
така и сношењу ризика;

- условима и начину задуживања Јавног ко-
муналног предузећа „Други октобар“;

- заступање Јавног комуналног предузећа 
„Други октобар“;

- износ основног капитала, као и опис, врста 
и вредност неновчаног улога;

- органи Јавног комуналног предузећа „Дру-
ги октобар“;

- податак о уделима оснивача у основном 
капиталу израженог у процентима;

- имовина која се не може отуђити;
- располагање стварима у јавној својини која 

су пренета у својину Јавног комуналног пре-

дузећа „Други октобар“ у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано оба-

вљање делатности за коју се оснива Јавно 
комунално предузеће „Други октобар“.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Дру-
ги октобар“ Вршац (у даљем тексту: Јавно преду-
зеће), је Град Вршац, као правни следбеник Општине 
Вршац, Трг победе 1, Вршац, матични број 08267944.

Права оснивача остварује Скупштина Града 
Вршца. 

Члан 6.
Јавно преузеће има статус правног лица, са 

правима и обавезама и одговорностима утврђеним 
законом.

Јавно предузеће у правном промету са тре-
ћим лицима има сва олашћења и иступа у своје име 
и за свој рачун.

Члан 7.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара 

целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавеза Јавног пре-

дузећа, осим у случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делат-

ност Јавног предузећа обавља у континуитету. 

III ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И ОБЕЛЕЖЈА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име
Члан 8.

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно ко-
мунално предузеће „ДРУГИ ОКТОБАР“ Вршац.

Матични број јавног предузећа je 08010072.
 Скраћено пословно име Јавног предузећа је: 

ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ВРШАЦ.
О промени пословног имена одлучује Надзор-

ни одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у Вршцу, ул. 

Стевана Немање бр. 26.
О промени седишта Јавног предузећа одлу-

чује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
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Печат, штамбиљ и знак Јавног предузећа
Члан 10.

Јавно предузеће има печат округлог облика, 
промера 30 мм, садржи пуно пословно име и се-
диште Јавног предзузећа са исписаним текстом на 
српском језику и ћириличним писмом, на румун-
ском језику и латиничним писмом и мађарском је-
зику и латиничним писмом. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи 
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа и 
место за датум и број, на српском језику и ћирилич-
ним писмом.

Члан 11.
Јавно предузеће има свој знак, који садржи 

назив и седиште Јавног предузећа и ознаку њего-
ве делатности, који ће бити дефинисан Статутом 
Јавног предузећа. 

Знак Јавног предузећа одређује и мења Над-
зорни одбор.

Ознаке у пословној комуникацији
Члан 12.

Пословна акта Јавног предузећа намењена 
трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбе-
ница и сл.) садрже, поред пуног пословног имена и 
седишта, матични број, ПИБ, број текућег рачуна и 
пословно име и седиште банке код које има рачун.

Члан 13.
Јавно предузеће се за обављање своје делат-

ности од општег интереса, утврђене овом одлуком, 
уписује у регистар у с кладу са законом којим се 
уређује правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са законом. 

 IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност 

Члан 14.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 

38.11 сакупљање отпада који није опасан.
Осим претежне делатности, Јавно предузеће 

ће обављати и друге делатности и то:
 01.19 Гајење осталих једногодишњих и дво-

годишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и 

засада
02.10 Гајење шума и остале шумарске де-

латности
02.20 Сеча дрвећа
02.40 Услужне делатности у вези са шумар-

ством
08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и 

каолина
10.32 Производња сокова од воћа и поврћа
10.89 Производња осталих прехрамбених 

производа
11.05 Производња пива
11.07 Производња освежавајућих пића, ми-

нералне воде и остале флаширане воде
16.29 Производња осталих производа од др-

вета, плуте, сламе и прућа
17.12 Производња папира и картона
17.21 Производња таласастог папира и кар-

тона и амбалаже од папира и картона
17.29 Производња осталих производа од па-

пира и картона
23.63 Производња свежег бетона
23.64 Производња малтера
23.69 Производња осталих производа од бе-

тона, гипса и цемента
23.70 Сечење, обликовање и обрада камена
33.12 Поправка машина
33.17 Поправка и одржавање друге транс-

портне опреме
33.19 Поправка остале опреме
35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасо-

водом
35.23 Трговина гасовитим горивима преко 

гасоводне мреже
35.30 Снабдевање паром и климатизација
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистри-

буција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
38.11 Скупљање отпада који није опасан
38.12 Скупљање опасног отпада
38.21 Третман и одлагање отпада који није 

опасан
38.22 Третман и одлагање опасног отпада
38.31 Демонтажа олупина
38.32 Поновна употреба расврстаних мате-

ријала
39.00 Санација, рекултивација и друге услу-

ге у области управљања отпадом
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41.20 Изградња стамбених и нестамбених 
зграда

42.11 Изградња путева и аутопутева
42.21 Изградња цевовода
43.11 Рушење објеката
43.12 Припремна градилишта
43.22 Постављање водоводних, канализа-

ционих, грејних и климатизационих 
система

43.29 Остали инсталациони радови у грађе-
винарству

43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.34 Бојење и застакливање
43.39 Остали завршни радови
43.91 Кровни радови
43.99 Остали непоменути специфични гра-

ђевински радови
45.20 Одржавање и поправка моторних во-

зила
45.32 Трговина на мало деловима и опремом 

за моторна возила
46.11 Посредовање у продаји пољопривред-

них сировина, животиња, текстилних 
сировина и полупроизвода

46.12 посредовање у продаји горива, руда, 
метала и индустријских хемикалија

46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и 
грађевинског материјала

46.17 Посредовање у продаји хране, пића и 
дувана

46.18 Специјализовано посредовање у про-
даји посебних производа

46.19 Посредовање у продаји разноврсних 
производа

46.21 Трговина на велико житом, сировим ду-
ваном, семењем и храном за животиње

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
46.34 Трговина на велико пићима
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 вели-

ко храном, пићима и дуваном

46.49 Трговина на велико осталим произво-
дима за домаћинство

46.71 Трговина на велико чврстим, течним 
и гасовитим горивима и сличним про-
изводима

46.72 Трговина на велико металима и метал-
ним рудама

46.73 Трговина на велико дрветом, грађе-
винским материјалом и санитарном 
опремом

46.74 Трговина на велико металном робом, 
инсталационим материјалима, опре-
мом и прибором

46.76 Трговина на велико осталим полупро-
изводима

46.77 Трговина на велико отпацима и оста-
цима

46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.11 Трговина на мало у неспецијализова-

ним продавницама, претежно храном, 
пићима и дуваном

47.19 Остала трговина на мало у неспеција-
лизованим продавницама

47.25 Трговина на мало пићима у специјали-
зованим продавницама

47.29 Остала трговина на мало храном у спе-
цијализованим продавницама

47.30 Трговина на мало моторним горивима 
у специјализованим продавницама

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, 
семењем, ђубривима, кућним љубим-
цима и храном за кућне љубимце у 
специјализованим продавницама

47.81 Трговина на мало храном, пићима и 
дуванским производима на тезгама и 
пијацама

47.89 Трговина на мало осталом робом на 
тезгама и пијацама

49.39 Остали превоз путника у копненом са-
обраћају

49.41 Друмски превоз терета
49.50 Цевоводни транспорт
52.10 Складиштење
52.21 Услужне делатности у копненом са-

обраћају
52.24 Манипулација теретом
52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају
55.10 Хотели и сличан смештај
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55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи 
боравак

55.90 Остали смештај
56.10 Делатности ресторана и покретних 

угоститељских објеката
56.21 Кетеринг
56.29 Остале услуге припремања и послужи-

вања хране
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
59.11 Производња кинематографских дела, 

аудио-визуелних производа и телеви-
зијског програма

60.20 Производња и емитовање телевизијског 
програма

62.01 Рачунарско програмирање
64.20 Делатност холдинг компанија
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмље-

них некретнина и управљање њима
69.10 Правни послови
69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ре-

визорски послови; пореско саветовање
71.12 Инжењерске делатности и техничко 

саветовање
79.12 Делатност тур-оператора
81.21 Услуге редовног чишћења зграда
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
82.92 Услуге паковања
82.99 Остале услужне активности подршке 

у пословању
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вр-

това и заштита природних вредности
96.03 Погребне и сродне делатности
96.09 Остале непоменуте личне услужне де-

латности

Члан 15.
Јавно предузеће, поред делатности из става 

1. овог члана, може обављати и остале делатнос-
ти утврђене Статутом, без уписа у регистар, као и 
спољно трговинске послове из оквира регистра де-
латности, уколико за те делатности испуњава усло-
ве предвиђене законом, о чему одлучује Надзорни 
одбор, уз сагласност оснивача. 

Члан 16.
Јавно предузеће може да отпочне са обавља-

њем одређене делатности ради чијег обављања је осно-
вано када надлежни државни орган утврди да су ис-
пуњени услови за обављање те делатности у погледу:

1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине;
5) других услова прописаних законом.
Одредбе става 1. овог члана не примењују се 

у ситуацијама када нису прописани услови за оба-
вљање делатности, односно када није предвиђена и 
уређена надлежност органа за оцену да ли су про-
писани услови испуњени.

V МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНИВАЧА И 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Права оснивача према Јавном предузећу
Члан 17.

Оснивач има статусна и имовинска права.

Члан 18.
Статусна права оснивача су:
- право на информисање,
- право учешћа у управљању,
- право контроле рада Јавног предузећа.

Члан 19.
Јавно предузеће и његови органи су дужни 

да оснивача информишу о свом пословању и фи-
нансијском стању и да му учине доступним инфор-
мације од значаја за права и обавезе оснивача или 
Јавног предузећа.

Оснивач има право да од органа Јавног пре-
дузећа тражи податке и информације у вези са посло-
вањем Јавног предузећа и финансијским стањем, а на-
длежни орган Јавног предузећа је дужан да дâ одговор.

Давање одговора може се ускратити само из 
законом предвиђених разлога.

Право управљања оснивач врши доноше-
њем одлука за које је законом предвиђено да их до-
носи оснивач.

Члан 20.
Јавно предузеће може, уз претходну саглас-

ност оснивача, основати друштво капитала за оба-
вљање делатности од општег интереса из члана 3. 
ове одлуке, као и друштво капитала за обављање 
делатности која није делатност од општег интереса, 
у складу са Законом о привредним друштвима.

Јавно предузеће може улагати капитал у већ 



292            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 14/2016   15.09.2016.

основана друштва капитала, уз претходну саглас-
ност оснивача. 

На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. 
овог члана сагласност даје Скупштина Града.

Члан 21.
Оснивач има право контроле рада јавног 

предузећа.
У вршењу права контроле оснивач је овла-

шћен да захтева од Јавног предузећа:
- да му доставља на сагласност акте које Јав-

но предузеће доноси уз сагласност оснива-
ча;

- да му доставља податке о реализацији про-
грама, запошљавању и исплатама зарада на 
начин и када је то предвиђено законом;

- да поступа по налозима оснивача када је 
законом или оснивачким актом предвиђе-
на таква обавеза.

Члан 22.
Имовинска права оснивача су:
- право на учешће у расподели добити Јавног 

предузећа;
- право учешћа у расподели стечајне или 

ликвидационе масе у случају престанка 
Јавног предузећа;

- право располагања уделима;
- право пречег стицања удела приликом по-

већања основног капитала.

Расподела добити
Члан 23.

Јавно предузеће је дужно да део остварене 
добити уплати у буџет Града, по завршном рачуну 
за претходну годину.

Висина и рок за уплату удела оснивача у 
добити из става 1. овог члана утврђује се одлуком 
Надзорног одбора, у складу са законом, оснивач-
ким актом Јавног предузећа и одлуком о буџету 
Града за наредну годину.

Оснивач има право на учешће у расподели 
расположиве добити Јавног предузећа која се дели 
оснивачима на основу позитивног финансијског 
резултата пословања у пословној години, која пре-
остане након одбитка свих трошкова пословања и 
обавеза предвиђених законом.

Члан 24.
Оснивачем који има право на добит сматра 

се оснивач који је на дан доношења одлуке о рас-

подели добити уписан код Агенције за привредне 
регистре као оснивач Јавног предузећа.

Јавно предузеће је дужно да о одлуци о ис-
плати добити обавести оснивача. 

Члан 25.
Оснивач има право на учешће у расподели 

стечајног или ликвидационог остатка Јавног пре-
дузећа у случају престанка Јавног предузећа сраз-
мерно номиналној вредности удела које поседује, 
применом правила стечајног или ликвидационог 
поступка.

Члан 26.
Оснивач има право да располаже својим 

уделом, односно да га прода, поклони, пренесе пра-
во на удео на други начин ако то чини у корист лица 
које може бити оснивач јавног предузећа.

Оснивач може да располаже својим уделом 
и у корист лица које не може бити оснивач јавног 
предузећа, као и да заложи свој удео уз обавезу ос-
нивача да када треће лице стекне удео промене пра-
вну форму јавног предузећа у привредно друштво.

 Обавезе оснивача према Јавном предузећу

Члан 27.
Оснивач је дужан да:
- унесе свој улог у облику, року и вредности 

која је одређена уговором;
- чува пословну тајну коју сазна по основу 

својства оснивача или на други начин за 
време док има статус оснивача и у року од 5 
година од дана престанка статуса оснивача;

- обавести Јавно предузеће о постојању 
личног интереса у правном послу или 
правној радњи коју Јавно предузеће преду-
зима, ако има значајно учешће у основном 
капиталу Јавног предузећа или се сматра 
контролним оснивачем у смислу одредаба 
Закона о привредним друштвима;

- се уздржава од коришћења имовине Јавног 
предузећа;

- се уздржава од коришћења информација 
до којих је дошао у својству оснивача, а 
које нису јавно доступне;

- не злоупотребљава свој положај у Јавном 
предузећу;

- не користи могућности за закључење уго-
вора или других правних послова у своје 
име, ако су се могућности указале Јавном 
предузећу.
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 Одговорност оснивача
Члан 28.

Оснивач не оговара за обавезе Јавног пре-
дузећа.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана ос-
нивач може одговарати за обавезе Јавног предузећа 
ако је то предвиђено посебним законом, као и по 
основу пробијања правне личности, у случајевима 
и на начин предвиђен законом.

 Обавезе Јавног предузећа према оснивачу

Члан 29.
Јавно предузеће је дужно да делатност од 

општег интереса за коју је основано обавља на на-
чин којим се обезбеђује редовно, континуирано о 
кавалитетно пружање услуга крајњим корисници-
ма. 

Члан 30.
Јавно предузеће је дужно да предузима мере 

и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката нео-
пходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују ус-
лови обављања делатности од општег интереса због 
које је основано.

Члан 31.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа Скупштина града предузеће мере којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег инте-
реса, у складу са законом, а нарочито:

- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење права огранка Јавног пре-

дузећа да иступа у правном промету са 
трећим лицима, 

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

- друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања делат-
ности од општег интереса и овом одлуком.

Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа Градско веће предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од општег инте-
реса, у складу са законом, а нарочито :

- промену унутрашње организације Јавног 
предузећа.

Члан 33.
Јавно предузеће послује по тржишним ус-

ловима, ради стицања добити, у складу са законом. 

Члан 34.
Надзорни одбор Јавног предузећа доноси 

дугорочни и средњерочни план рада и развоја.
Годишњи односно трогодишњи Програм 

пословања садржи планиране набавке и план ин-
вестиција.

Надзорни одбор Јавног предузећа доноси 
годишњи програм пословања и доставља га Осни-
вачу ради давања сагласности, најкасније до 01. де-
цембра текуће године за наредну годину. Програм 
се сматра донетим када на њега сагласност да Ос-
нивач.

Програм садржи, нарочито: планиране из-
воре прихода и позиције расхода по наменама; 
планирани начин расподеле добити Јавног преду-
зећа, односно планирани начин покрића губитка 
Јавног предузећа; елементе за целовито сагледа-
вање политике цена производа и услуга, зарада и 
запошљавања у Јавном предузећу, односно зави-
сном друштву капитала, који се утврђују у складу 
са политиком пројектованог раста зарада у јавном 
сектору, коју утврђује Влада за годину за коју се 
програм доноси; критеријуме за коришћење сред-
става за помоћ, спортске активности, пропаганду и 
репрезентацију, као и критеријуме за одређивање 
накнаде за рад председника и чланова надзорног 
одбора.

Члан 35.
Јавно предузеће дужно је да министарству 

надлежном за послове финансија, министарству 
надлежном за послове рада и ресорном министар-
ству доставља тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег програма пословања.

Јавно предузеће је дужно да звештаје из став 
1. овог члана достави и оснивачу, у року од 30 дана 
по истеку тромесечја.

Промена делатности седишта и пословног 
имена

Члан 36.
Јавно предузеће не може да промени пре-

тежну делатност, седиште или пословно име без са-
гласности Оснивача.

Одлуку о промени пословног имена или се-
дишта доноси Надзорни одбор Јавног предузећа.

Овлашћења оснивача према Јавном предузећу
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Члан 37.
Ради обезбеђивања заштите општег инте-

реса у Јавном предузећу надлежни орган оснивача 
даје сагласност Јавном предузећу на:

1) статут;
2) дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја;
3) годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне страте-
гије и развоја из тачке 2. овог става;

4) одлуку о расподели добити;
5) одлуку о статусним променама, оснивању 

других правних субјеката и улагању капи-
тала;

6) одлуку о исплати стимулације директора 
и извршног директора;

7) посебан програм за коришћење средстава 
из буџета;

8) давање гаранција, авала, јемстава, залога 
и других средстава обезбеђења за послове 
који нису из оквира делатности од општег 
интереса;

9) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем 
и др.) осим ако другим законом није пред-
виђено да ту сагласност даје други држав-
ни орган;

10) располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета 
у својину јавног предузећа, веће вредности, 
која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, утврђених 
овим актом;

11) акт о општим условима за испоруку про-
извода и услуга;

12) акт о процени вредности капитала и иска-
зивању тог капитала у уделима, као и на про-
грам и одлуку о својинској трансформацији;

13) друге одлуке, у складу са законом којим 
се уређује обављање делатности од општег 
интереса и оснивачким актом.

Сагласност на одлуке из става 1. тач. 1, 2, 3, 
4, 5. и 12. даје Скупштина Града.

Сагласност на одлуке из става 1. тач. 6, 7, 8, 
9, 10. и 11. даје Градско веће.

Члан 38.
У случају поремећаја у пословању Јавног 

предузећа, оснивач може предузети мере којима ће 
обезбедити услове за његово несметано функцио-
нисање, као и за обављање делатности од општег 
интереса, а нарочито:

1) промену унутрашње организације Јавног 
предузећа;

2) разрешење органа које именује и имено-
вање привремених органа Јавног преду-
зећа;

3) ограничења права огранака Јавног пре-
дузећа и друштва капитала или њихових 
зависних друштава да иступају у прав-
ном промету са трећим лицима;

4) ограничење у погледу права располагања 
појединим средствима у јавној својини;

5) друге мере одређене законом којим се уре-
ђују услови и начин обављања делатности 
од општег интереса и оснивачким актом.

VI ОДГОВОРНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 39.

За обавезе преузете у правном промету пре-
ма трећим лицима Јавно предузеће одговара цело-
купном својом имовином.

Оснивач не одговара за обавезе Јавног пре-
дузећа, осим случајевима предвиђеним законом.

VII ОСНОВНИ (РЕГИСТРОВАНИ) КАПИТАЛ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 40.
Укупна вредност основног (новчаног и не-

новчаног) капитала Јавног предузећа, на основу 
Извештаја о процени овлашћеног проценитеља 
након усклађивања новчаног капитала и повећања 
капитала уписом и уносом неновчаног капитала по 
основу нераспоређене добити и ревалоризационих 
резерви, износи 2.148.781.120,75 динара, и то:

- уписан и уплаћен новчани капитал:   
   593.613.860,36 динара,

- уписан и унет неновчани капитал:  
   1.555.167.260,39 динара,

______________________________
УКУПНО: 2.148.781.120,75 динара,

Члан 41.
Основни капитал Јавног предузећа подељен 

је на уделе.
Оснивачу припада 100% удела у Јавном пре-

дузећу.

Члан 42.
Оснивач може да располаже својим уделом, 

у целости или делимично, и пренесе право на ње-
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му другом субјекту који може бити оснивач јавног 
предузећа.

Члан 43.
Одлуку о повећању основног капитала до-

носи оснивач.
Одлуком о повећању основног капитала од-

ређује се износ повећања, начин повећања, почетак 
учествовања у расподели добити по основу улога 
којим се повећава основни капитал, време уплате 
односно уношења улога у имовину друштва, као и 
друга питања у складу са законом којим се уређује 
тржиште хартија од вредности.

Члан 44.
Основни капитал Јавног предузећа може се 

повећати: новим улозима; из добити или из резер-
ви друштва, претварањем (конверзијом) потражи-
вања према јавном мпредузећу у основни капитал и 
припајањем другог јавног предузећа или привред-
ног друштва.

Члан 45.
Основни капитал Јавног предузећа повећа-

ва се новим улозима који могу бити новчани или 
неновчани (ствари и/или права), у складу са одлу-
ком о повећању капитала.

Кад се улажу ствари и/или права у одлуци 
о повећању основног капитала наводе се предмет 
или право које јавно предузеће стиче улагањем, 
вредност улагања и вредност удела који се стиче по 
основу таквог улагања.

Улоге у стварима и правима процењује један 
или више процењивача овлашћених законом.

Процењивача бира надлежни орган јавног 
предузећа.

Члан 46.
Оснивач може одлучити да се основни ка-

питал Јавног предузећа повећа претварањем резер-
ви или нераспоређене добити у основни капитал 
друштва.

Одлука о повећању садржи износ повећања 
основног капитала, износ средстава резерви, од-
носно нераспоређене добити и рок за повећање 
вредности основног капитала.

Резерве и нераспоређена добит јавног пре-
дузећа не могу се претворити у основни капитал 
ако је у билансу успеха на којем се заснива одлука 
исказан губитак. Резерве за одређену намену могу 
се претворити у нераспоређену добит само ако је то 

у складу са том наменом.

Члан 47.
Потраживање Оснивача према Јавном пре-

дузећу може се конвертовати у основни капитал 
Јавног предузећа.

Одлуку из става 1. овог члана доноси осни-
вач Јавног предузећа.

Потраживања других субјеката који по за-
кону могу бити оснивачи јавног предузећа могу 
се конвертовати у основни капитал јавног пре-
дузећа, ако о конверзији закључе уговор оснивач 
јавног предузећа и треће лице које има потражи-
вање према јавном предузећу, а оно може по зако-
ну бити оснивач јавног предузећа.

Члан 48.
Припајањем другог јавног предузећа или 

привредног друштва повећава се основни капитал 
јавног предузећа у складу са уговором о припајању.

Члан 49.
Надзорни одбор Јавног предузећа може 

донети одлуку о повећању основног капитала до 
вредности од 30 % од вредности укупног основног 
капитала, на терет добити или резерви Јавног пре-
дузећа ако постоји хитна потреба да се основни ка-
питал повећа, а оснивач не може да у кратком року 
донесе одлуку о повећању.

Надзорни одбор дужан је да од оснивача 
затражи одобрење одлуке о повећању основног ка-
питала, најкасније у року од 30 дана од дана извр-
шеног повећања, а ако је оснивач не одобри, дужан 
је да изврши смањење основног капитала за износ 
за који је извршио повећање.

Члан 50.
Одлуку о смањењу основног капитала доно-

си оснивач. 
Одлуком о смањењу основног капитала Јав-

ног предузећа утврђује се обим, циљ, врста и начин 
спровођења смањења основног капитала.

Члан 51.
Основни капитал може се смањити у редов-

ном поступку, поједностављеном поступку и пос-
тупку смањења ради претварања у резерве.

Смањење основног капитала Јавног преду-
зећа по једном основу може се вршити истовремено 
са повећањем његовог основног капитала по дру-
гом основу.
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Смањење основног капитала врши се по од-
говарајућем поступку у складу са законом којим се 
уређују привредна друштва и статутом Јавног пре-
дузећа.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 52.

Органи Јавног предузећа су:
- Надзорни одбор; и
- директор.

Члан 53.
Надзорни одбор Јавног предузећа има 3 

члана, од којих је један председник.

Члан 54.
Председника и чланове Надзорног одбора 

именује Скупштина Града, напериод од 4 године. 
Један члан надзорног одбора именује се из 

реда запослених у Јавном предузећу.

Члан 55.
За члана и председника Надзорног одбора 

може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева ви-
соко образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног упра-
вљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чу-

вање у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на 

слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.

Члан 56.
Председник и чланови Надзорног одбора 

дужни су да се додатно стручно усавршавају у об-
ласти корпоративног управљања.

Представник запослених у Надзорном одбо-
ру мора испуњавати услове предвиђене чланом 57. 
ове одлуке и бира се на основу предлога одбора 
репрезентативног синдика.

Члан 57.
Мандат чланова Надзорног одбора почиње 

даном доношења одлуке о њиховом именовању, ако 
сâмом одлуком није утврђен неки други датум као 
почетак мандата.

Члан 58.
Председник, односно члан Надзорног одбо-

ра може бити именован поново по истеку мандата.
Мандат председника и чланова Надзорног 

одбора престаје истеком периода на који су имено-
вани, оставком или разрешењем, у складу са зако-
ном и статутом Јавног предузећа.

Члан 59.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одгово-
ран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугороч-
ним и средњорочним планом пословне 
стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације го-
дишњег, односно трогодишњег програма 
пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализова-
них активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, осни-

вању других правних субјеката и улагању 
капитала;

9) доноси одлуку о расподели добити, од-
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носно начину покрића губитка;
10) закључује уговоре о раду са директором, 

у складу са законом којим се уређују рад-
ни односи;

11) одлучује о статусним променама зави-
сних ДОО;

12) доноси тарифу (одлуку о ценама);
13) одлучује о задуживању предузећа;
14) одлучује о улагању капитала;
15) одлучује о располагању (прибављању и 

отудјењу) средстава у јавној својини која 
су пренета

у својину јавног предузећа, веће вредности, 
која је у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса;

16) врши друге послове у складу са законом 
и статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1, 2, 7, 9, 12. и 13. Над-
зорни одбор доноси уз сагласност Скупштине гра-
да, а одлуке из става 1. тач. 8, 11. и 14. уз претходну 
сагласност Скупштине града.

Надзорни одбор не може пренети право од-
лучивања о питањима из своје надлежности на ди-
ректора или друго лице у јавном предузећу.

Надзорни одбор на првој седници, на пред-
лог председника, већином гласова присутних чла-
нова доноси пословник о раду Надзорног одбора.

Члан 60.
Ако није другачије предвиђено законом, 

Надзорни одбор:
- може да ради и одлучује ако седници при-

суствује више од половине чланова;
- доноси одлуке већином од укупног броја 

чланова.

Члан 61.
Председник и чланови надзорног одбора 

имају право на одговарајућу накнаду за рад у над-
зорном одбору.

Висину накнаде утврђује Оснивач у складу 
са законом и подзаконским актима, на основу из-
вештаја о степену реализације програма пословања 
јавног предузећа, а исплаћује Јавно предузеће.

Члан 62.
Јавно предузеће има директора.
Директора именује Скупштина Града, на ос-

нову спроведеног јавног конкурса.
Директора разрешава Скупштина Града.
Мандат директора траје четири године, ако 

законом није другачије одређено.

Члан 63.
За директора може бити именовано лице 

које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним 
студијама у области правних, економ-
ских и техничких наука;

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева ви-
соко образовање из тачке 2) овог става;

4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног упра-
вљања;

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чу-
вање у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.
Директор Јавног предузећа је функционер 

који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.

Члан 64.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног пре-

дузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план 
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пословне стратегије и развоја и одгово-
ран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за ње-
гово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике јавног предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је је-
дини власник јавно предузеће, уз саглас-
нот Скупштине Града;

11) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим 
се уређују радни односи;

12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, 

оснивачким актом и статутом јавног 
предузећа.

Члан 65.
Директор се именује у складу и на начин 

предвиђен законом.

Члан 66.
Директор је у Јавном предузећу у радном 

односу на одређено време и има право на зараду у 
складу са законом и одлуком оснивача.

Директор има право на стимулацију када је 
Јавно предузеће пословало позитивно, у складу са 
законом и подзаконским актима.

Одлуку о исплати стимулације директору 
доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, 
односно оснивачи.

Стимулација се исплаћује из средстава 
Јавног предузећа.

Члан 67.
Мандат директора престаје истеком пери-

ода на који је именован, оставком и разрешењем.

Члан 68.
Директор може у свако доба поднети остав-

ку у писаној форми. 
Оставка се подноси органу надлежном за 

именовање директора.
Оставка производи дејство даном подноше-

ња, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.
Директор који је дао оставку, у обавези је да 

настави да предузима послове који не трпе одла-
гање до именовања новог директора.

Члан 69.
Мандат директора престаје даном истека 

периода на који је именован.
Ако нови директор или вршилац дужности 

није именован, директор чији је мандат истекао ду-
жан је да настави са обављањем функције директо-
ра до именовања новога.

Директор може бити разрешен из разлога 
предвиђених законом и Статутом Јавног предузећа.

Мандат директора који је разрешен престаје 
даном разрешења, ако у одлуци о разрешењу није 
одређен неки други датум.

 Извршни директор

Члан 70.
Јавно предузеће има до 7 извршних дирек-

тора. Број извршних директора утврђује се Стату-
том Јавног предузћеа.

Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном од-

носу у Јавном предузећу.
Извршни директори региструју се у складу 

са законом о регистрацији.

Члан 71.
Мандат извршног директора траје четири 

године, с тим да може бити поново именован.

Члан 72.
За извршног директора може бити именова-

но лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на ос-

новним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним 
студијама;

3) да има најмање пет година радног иску-
ства на пословима за које се захтева ви-
соко образовање из тачке 2. овог става;

4) да има најмање три године радног иску-
ства на пословима за које ће бити заду-
жен у јавном предузећу;

5) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;

6) да није осуђивано на казну затвора од нај-
мање шест месеци;
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7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чу-
вање у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.

Члан 73.
Извршни директор може у свако доба под-

нети оставку у писаној форми. 
Оставка производи дејство даном подноше-

ња, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 74.
Извршни директор обавља послове у окви-

ру овлашћења које му је одредио директор, у складу 
са законом, оснивачким актом и статутом.

Извршни директор за свој рад одговара ди-
ректору.

Члан 75.
Извршни директор мора бити у радном од-

носу у јавном предузећу и по том основу има право 
на зараду у складу са законом, подзаконским актом 
оснивача и актима Јавног предузећа.

Извршни директор може да има и право на 
стимулацију, под условима и критеријумим које од-
ређује закон и подзаконски акти.

Одлуку о исплати стимулације извршном 
директориу доноси Надзорни одбор, на предлог 
директора, уз сагласност надлежног органа Града.

Вршилац дужности директора   
    

Члан 76.
Оснивач може именовати вршиоца дуж-

ности директора до именовања директора Јавног 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дуж-
ности директора не може бити дуже од 1 године.

Исто лице не може бити два пута именовано 
за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора ис-
пуњавати услове за именовање директора преду-
зећа прописане законом и Статутом.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења која има директор предузећа.

Члан 77.
Директор, извршни директор и в. д. дирек-

тора не смеју бити у сукобу интереса, у смслу за-
кона којим се уређује спречавање сукоба интереса.

Надзор
Члан 78.

Јавно предузеће мора имати извршену реви-
зију финансијског извештаја од стране овлашећног 
ревизора.

Надзорни одбор одлучује о избору овла-
шћеног ревизора са којим ће бити закључен уговор 
о ревизији финансијског извештаја.

Финансијски извкештај са ивештајем овла-
шћеног ревизора, Јавно предузеће доставља на-
длежноморгану оснивача, ради информисања.

IX СТАТУТАРНИ И ДРУГИ ЗАСТУПНИЦИ
Члан 79.

Поред директора, Јавно предузеће могу за-
ступати и друиг заступници који имају функцију 
или обављају одређени посао у Јавном предузећу.

Лица из става 1. овог члана уписују се у ре-
гистар као лица овлашћена за заступање Јавног 
предузећа.

Ограничења за заступање које имају лица из 
става 1. овог члана одређују се одлуком Надзорног 
одбора.

Члан 80.
Одлуку да се дâ прокура доноси Надзорни 

одбор.
Надзорни одбор бира и разрешава проку-

ристу већином од укупног броја чланова.

Члан 81.
Прокура се може дати једном лицу или 

већем броју лица.
Прокуриста не може пренети прокуру на 

друго лице.
Прокура се може опозвати у свако доба, без 

навођења разлога за опозивање.

X ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
Члан 82.

О покрићу губитака из средстава Јавног 
предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност 
оснивача.

О покрићу губитака из средстава оснивача, 
одлучује надлежни орган оснивача.



300            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 14/2016   15.09.2016.

Дужност обавештавања о губитку и мерама 
за покриће губитака.

Члан 83.
Надзорни одбор Јавног предузећа дужан је 

да обавести Оснивача о губитку Јавног предузећа, 
као и о мерама које намерава да предузме ради по-
крића губитака и спречавања да се губитак понови, 
односно увећа.

Надзорни одбор ће анализирати узроке гу-
битка и о резултатима обавестити Оснивача.

Ако је губитак настао због мера, односно 
ограничења које је одредио Оснивач, Оснивач ће 
покрити губитак Јавног предузећа.

XI СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 84.

Ризик комерцијалних ефеката обављања де-
латности Јавног предузећа сноси Јавно предузеће.

Ако Јавно предузеће није у стању да из соп-
ствених средстава отклони негативне ефекте ко-
мерцијалних ризика, Оснивач ће предузети одго-
варајуће мере ради обезбеђења услова за обављање 
делатности Јавног предузећа.

Члан 85.
Ризик некомерцијалних ефеката обављања 

делатности Јавног предузећа, по правилу, сноси 
Јавно предузеће, осим ако је реч о ризику од мера 
које доноси Оснивач.

Последице настале услед ефеката прописа и 
других мера које доноси Оснивач сноси Оснивач.

Последице настале услед ефеката прописа и 
мера које доносе други државни органи сносе Јавно 
предузеће и Оснивач, у складу са својим могућнос-
тима.

Расподела ризика и управљање ризицима у 
Јавном предузећу уређују се актима који чине по-
литику управљања ризицима у Јавном предузећу.

XII ЗАДУЖИВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 86.

Јавно предузеће, по правилу, самостално од-
лучује о задуживању код банака и других субјеката.

Јавно предузеће дужно је да прибави пре-
тходну сагласност Оснивача приликом сваког за-
дужења које премашује 30 % вредности основног 
капитала.

Члан 87.
Јавно предузеће не може без претходне са-

гласности оснивача да донесе одлуку о стицању или 
располагању имовином које се, у смислу закона којим 
се уређују привредна друштва, сматра стицањем или 
располагањем имовином велике вредности.

XIII ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 88.
Стварима у јавној својини које је Оснивач 

уложио у Јавно предузеће предајом у државину и 
преносом права коришћења, без преноса права 
својине, Јавно предузеће не може да располаже, 
нити да их даље уступа на коришћење, без саглас-
ности Оснивача.

Стицање права коришћења од других носи-
лаца јавне својине

Члан 89.
Јавно предузеће слободно стиче право ко-

ришћења на стварима у јавној својини других носи-
лаца јавне својине.

XIV АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА
Члан 90.

Јавно предузеће има следећа акта и документа:
- одлуку о оснивању;
- статут;
- решење о упису у регистар код Агенције за 

привредне регистре;
- правилнике и друге опште акте које Јавно 

предузеће доноси у складу са законом;
- записнике, одлуке и друге појединачне акте;
- документа која доказују својинска и друга 

права Јавног предузећа;
- записнике ревизора и његове писане нало-

ге и закључке;
- друге појединачне акте које Јавно преду-

зеће доноси у складу са законом.
Рачуноводство јавног предузећа уређује се 

општим актом и рачуноводственим политикама 
Јавног предузећа.

Јавно предузеће је дужно да чува наведена 
документа и акта у свом седишту или у другим мес-
тима познатим и доступним Оснивачу, државним 
органима и другим лицима која имају право увида 
у документацију.

Јавно предузеће чува оснивачки акт и његове 
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измене трајно, а остала документа пет година ако за-
коном није одређен други рок, а после тога докумен-
та се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Члан 91.
Јавно предузеће је дужно, ако посебним за-

коном није друкчије прописано, да наведена акта 
стави на увид представнику или заступнику Ос-
нивача, државним органима и другим лицима која 
имају право на увид.

XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 92.

Јавно предузеће је дужно да приликом оба-
вљања делатности води рачуна о заштити животне 
средине.

Јавно предузеће може да отпочне обављање 
делатности која обухвата производњу, промет, 
дистрибуцију, прераду и ускладиштење материја 
опасних и штетних по здравље и животну средину, 
кад надлежни орган утврди да друштво испуњава 
услове у погледу техничке опремљености, заштите 
на раду и унапређења животне средине, као и друге 
прописане услове.

XVI ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 93.

Јавно предузеће престаје: протеком време-
на за које је основано; на основу одлуке Оснивача; 
правноснажном одлуком надлежног суда којом се 
утврђује да је регистрација Јавног предузећа била 
ништава и одређује његово брисање по службе-
ној дужности; одлуком стечајног већа о отварању 
и закључењу стечајног поступка којом се одбија 
отварање главног стечајног поступка због немо-
гућности да се из стечајне масе покрију трошкови 
стечајног поступка; банкротством (стечајем) и у 
другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 94.
Јавно предузеће престаје у поступку стечаја 

или поступку ликвидације.
Право на учешће у расподели стечајне или 

ликвидационе масе

Члан 95.
Оснивачу припадају добра која преостану 

после измирења свих обавеза Јавног предузећа у 
стечајној или ликвидационој маси.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 96.

Надзорни одбор Јавног предузећа ће у року 
од 60 дана од дана доношења ове одлуке ускладити 
Статут Јавног предузећа са законом и овом одлуком.

Члан 97.
Ова одлука ступа на сангу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном листу Града Вршца“. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да ва-

жи Одлука о усклађивању оснивачког акта Преду-
зећа у друштвеној својини за комуналне делатности 
„Други октобар“ Вршац са Законом о јавним преду-
зећима број: 011-046/2015-II-01 од 22.10.2015. годи-
не („Службени лист Општине Вршац“, бр.12/2015).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-0532016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

10.

На основу члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачкa 6. и 8. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 27. став 
1. тачка 8. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), а у складу са Одлуком о утврђивању ор-
гана Града („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ВРШЦУ
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Градског музеја у 

Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/1991, 2/1992, 4/1997, 8/2001 и 3/2011), (у даљем 
тексту: Одлука), реч: „општина“ у одговарајућем 
падежу, замењује се речју: „Град“ у одговарајућем 
падежу.

Члан 2.
 После члана 5. Одлуке, додаје се нови члан 

5а, који гласи:
„Члан 5а
Градски музеј је дужан да достави оснивачу:
- предлог годишњег програма рада најкас-

није до 20. јула текуће године, за наредну 
годину, 

- извештај о раду и извештај о финансијском 
пословању за претходну годину најкасније 
до 15. марта текуће године,

- као и друге извештаје утврђене законос-
ким прописима и Статутом. “.

Члан 3.
 Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Директора Градског музеја у Вршцу име-

нује и разрешава Скупштина Града.
Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса на период од четири 
(4) године и може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управ-
ни одбор Градског музеја у року и по процедури 
утврђеној Законом о култури. 

О жалби на Закључак Управног одбора, 
којим се одбацују неблаговремене, непотпуне, не-
допустиве и неразумљиве пријаве одлучује Град-
ско веће, са тим, што жалба не задржава извршење 
закључка.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење у поступку избора директо-
ра. 

Кандидат за директора мора имати високо 
стручно образовање и најмање пет (5) година иску-
ства у струци, а остали услови за избор директора 
утврђују се Статутом Градског музеја.“.

Члан 4.
После члана 7. Одлуке, додаје се члан 7а који 

гласи:
„Члан 7а
Скупштина Града именује вршиоца дужно-

сти директора Градског музеја, без претходно спро-
веденог јавног конкурса, у случају престанка дуж-

ности директора пре истека мандата, односно када 
јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну (1) годину.

Вршилац дужности директора мора да ис-
пуњава услове који су предвиђени за кандидата за 
директора.

Вршилац дужности директора има сва пра-
ва, обавезе и овлашћења директора.“.

Члан 5. 
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Управни одбор има председника и чети-

ри члана, које именује и разрешава оснивач и то: 
три из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, једног из реда запослених и 
једног на предлог Националног савета румунска на-
ционалне мањине. 

Члан Управног одбора из редова запосле-
них, именује се на предлог репрезентативног син-
диката и мора да буде из реда носилаца основних 
тј. програмских активности, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине за-
послених.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предложеним кандидати-
ма за чланове Управног одбора.

Чланови Управног одбора се бирају на 4 го-
дине и могу бити именовани највише два (2) пута, са 
тим што у саставу мора бити обезбеђана заступље-
ност до најмање 30% мање заступљеног пола.

Председника Управног одбора именује ос-
нивач из реда чланова Управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора 
припада накнада за рад, под условима и према ме-
рилима које ће утврдити оснивач посебним актом, 
јединствено за све установе културе.“. 

Члан 6.
Члан 9.Одлуке мења се и гласи
„Управни одбор Градског музеја: 
1) доноси Сатут; 
2) доноси друге опште акте установе, пред-

виђене законом и статутом; 
3) утврђује пословну и развојну политику; 
4) одлучује о пословању установе; 
5) доноси програме рада установе, на пред-

лог директора; 
6) доноси годишњи финансијски план; 
7) усваја годишњи обрачун; 
8) усваја годишњи извештај о раду и посло-

вању; 
9) даје предлог о статусним променама, у 
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складу са законом; 
10) даје предлог оснивачу о кандидату за ди-

ректора; 
11) закључује уговор о раду са директо-

ром, на одређено време, до истека рока 
на који је изабран, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора име-
новано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу 
са законом о раду; 

12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и Статутом.“.

 
Члан 7.

 Члан 10. Одлуке мења се и гласи :
„Надзорни одбор именује и разрешава ос-

нивач. 
Надзорни одбор има три члана, од којих се 

један именује из редова запослених, на предлог реп-
резентативног синдиката.

Председнику и члановима Надзорног одбо-
ра припада накнада за рад, под условима и према 
мерилима које ће утврдити оснивач посебним ак-
том, јединствено за све установе културе.“.

Члан 8.
Управни одбор Градског музеја је дужан да 

усклади одредбе Статута са овом Одлуком, у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу исте и достави 
га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 9.
 Овлашћује се Председник Скупштине Града 

Вршца да сачини пречишћен текст Одлуке о осни-
вању Градског музеја у Вршцу, у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-047/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

11.

На основу члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка 6. и 8. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 27. став 
1. тачка 8. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), а у складу са Одлуком о утврђивању ор-
гана Града („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

„СТЕРИЈА“ ВРШАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народног позори-

шта „Стерија“ Вршац („Службени лист Општине 
Вршац“, број 3/2003, 3/2007, 3/2011 и 16/2015), (у 
даљем тексту: Одлука), реч: „општина“ у одгова-
рајућем падежу, замењује се речју: „Град“ у одгова-
рајућем падежу.

Члан 2.
 У члану 10. став 1. Одлуке мењају се прва и 

друга алинеја и гласе:
„- предлог годишњег програма рада најкас-

није до 20. јула текуће године, за наредну 
годину, 

- извештај о раду и извештај о финансијском 
пословању за претходну годину најкасније 
до 15 марта текуће године.“.

Члан 3.
Члан 12.Одлуке се мења и гласи:
„Директора именује и разрешава Скупшти-

на Града.
Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса на период од четири 
(4) године и може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управ-
ни одбор Народног позоришта „Стерија“ Вршац, у 
року и по процедури утврђеној Законом о култури.
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О жалби на Закључак Управног одбора, 
којим се одбацују неблаговремене, непотпуне, не-
допустиве и неразумљиве пријаве одлучује Град-
ско веће, са тим, што жалба не задржава извршење 
закључка.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење у поступку избора директо-
ра. 

Кандидат за директора мора имати високо 
стручно образовање и најмање пет (5) година иску-
ства у струци, а остали услови за избор директора 
утврђују се Статутом Народног позоришта „Сте-
рија „Вршац.“.

Члан 4.
После члана 12. Одлуке, додаје се нови члан 

12а и који гласи:
„Члан 12а
Скупштина Града именује вршиоца дуж-

ности директора Народног позоришта „Стерија“ 
Вршац, без претходно спроведеног јавног конкур-
са, у случају престанка дужности директора пре 
истека мандата, односно када јавни конкурс за ди-
ректора није успео.

Вршилац дужности директора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну (1) годину.

Вршилац дужности директора мора да ис-
пуњава услове који су предвиђени за кандидата за 
директора.

Вршилац дужности директора има сва пра-
ва, обавезе и овлашћења директора.“.

Члан 5. 
После члана 12а Одлуке додаје се нови члан 

12б, који гласи:
„Члан 12б
Народно позориште „Стерија“ може имати 

једног уметничког директора који руководи умет-
ничким, односно стручним пословима и за њих је 
одговоран. 

Начин и услови за избор, као и поступак за 
разрешење уметничког директора уређују се Ста-
тутом, у складу са законом.“.

Члан 6. 
Члан 13.Одлуке мења се и гласи:
„Управни одбор има председника и шест 

чланова, које именује и разрешава оснивач и то: 
четири из реда истакнутих стручњака и познавала-
ца културне делатности, двоје из реда запослених 
и једног на предлог Националног савета румунске 
националне мањине. 

Члан Управног одбора из редова запосле-
них, именује се на предлог репрезентативног син-
диката и најмање један члан мора да буде из реда 
носиоца основних тј. програмских активности.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предложеним кандидати-
ма за чланове Управног одбора.

Чланови Управног одбора се бирају на 4 го-
дине и могу бити именовани највише два (2) пута, са 
тим што у саставу мора бити обезбеђана заступље-
ност до најмање 30% мање заступљеног пола.

Председника управног одбора именује ос-
нивач из реда чланова управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора 
припада накнада за рад, под условима и према ме-
рилима које ће утврдити оснивач посебним актом, 
јединствено за све установе културе.“. 

Члан 7.
 У члану 15. Одлуке после става 3. додаје се 

нови став 4. који гласи:
„Председнику и члановима Надзорног од-

бора припада накнада за рад, под условима и према 
мерилима које ће утврдити оснивач посебним ак-
том, јединствено, за све установе културе.“.

Члан 8.
Управни одбор Народног позоришта „Сте-

рија“ Вршац је дужан да усклади одредбе Статута 
са овом Одлуком, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу исте и достави га Скупштини Града на са-
гласност. 

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-048/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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12.

На основу члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка 6. и 8. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр.129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 27. став 
1. тачка 8. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), а у складу са Одлуком о утврђивању ор-
гана Града („Сл. лист Града Вршца“, број 1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ДОМА ОМЛАДИНЕ У ВРШЦУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Дома омладине у Вр-

шцу („Службени лист Општине Вршац“, број 1/2001 
и 3/2011), (у даљем тексту: Одлука), реч: „општина“ 
у одговарајућем падежу, замењује се речју: „Град“ у 
одговарајућем падежу.

Члан 2.
 У члану 9. став 1. Одлуке мења се друга али-

неја и гласи:
„- подноси оснивачу предлог годишњег про-

грама рада најкасније до 20. јула текуће 
године, за наредну годину, док је извештај 
о раду и извештај о финансијском посло-
вању за претходну годину дужан да подно-
се најкасније до 15 марта текуће године.“.

Члан 3.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
„Директора Дома омладине именује и раз-

решава Скупштина Града.
Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса на период од четири 
(4) године и може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управ-
ни одбор Дома омладине у року и по процедури 
утврђеној Законом о култури.

О жалби на Закључак Управног одбора, 
којим sе одбацују неблаговремене, непотпуне, не-
допустиве и неразумљиве пријаве одлучује Град-

ско веће, са тим, што жалба не задржава извршење 
закључка.

Национални савет румунске националне ма-
њине даје мишљење у поступку избора директора. 

Кандидат за директора мора имати високо 
стручно образовање и најмање пет (5) година иску-
ства у струци, а остали услови за избор директора 
утврђују се Статутом Дома омладине.“.

Члан 4.
После члана 11. Одлуке, додаје се члан 11а 

који гласи:
„Члан 11а
Скупштина Града именује вршиоца дуж-

ности директора Дома омладине, без претходно 
спроведеног јавног конкурса, у случају престанка 
дужности директора пре истека мандата, односно 
када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну (1) годину.

Вршилац дужности директора мора да ис-
пуњава услове који су предвиђени за кандидата за 
директора.

Вршилац дужности директора има сва пра-
ва, обавезе и овлашћења директора.“.

Члан 5. 
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
„Управни одбор има председника и чети-

ри члана, које именује и разрешава оснивач и то: 
три из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, једног из реда запослених и 
једног на предлог Националног савета румунске на-
ционалне мањине. 

Члан Управног одбора из редова запосле-
них, именује се на предлог репрезентативног син-
диката и мора да буде из реда носиоца основних 
тј. програмских активности,а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине за-
послених.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предложеним кандидати-
ма за чланове Управног одбора.

Чланови Управног одбора се бирају на 4 го-
дине и могу бити именовани највише два (2) пута, са 
тим што у саставу мора бити обезбеђана заступље-
ност до најмање 30% мање заступљеног пола.

Председника Управног одбора именује осни-
вач из реда чланова Управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора 
припада накнада за рад, под условима и према ме-
рилима које ће утврдити оснивач посебним актом, 
јединствено за све установе културе.“. 
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Члан 6.
 После члана 12. Одлуке додаје се нови члан 

12а, који гласи:
„Члан 12а
Надзорни одбор именује и разрешава осни-

вач. 
Надзорни одбор има три члана, од којих се 

један именује из редова запослених, на предлог реп-
резентативног синдиката.

Председнику и члановима Надзорног одбо-
ра припада накнада за рад, под условима и према 
мерилима које ће утврдити оснивач посебним ак-
том, јединствено за све установе културе.“.

Члан 7.
Управни одбор Дома омладине је дужан да 

усклади одредбе Статута са овом Одлуком, у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу исте и достави 
га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-049/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

13.

На основу члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка 6. и 8. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 27. став 
1. тачка 8. Статута Града Вршца („Службени лист 
Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 
4/2016), а у складу са Одлуком о утврђивању ор-
гана Града („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016), 

Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР ВРШАЦ“ ВРШАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе „Културни 

центар Вршац“ у Вршцу („Службени лист Општи-
не Вршац“, број 9/2002 и 3/2011), (у даљем тексту: 
Одлука), реч: „општина“ у одговарајућем падежу, 
замењује се речју: „Град“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.
 У члану 10. став 1. Одлуке мењају се прва и 

друга алинеја и гласе:
„- предлог годишњег програма рада најкас-

није до 20. јула текуће године, за наредну годину, 
- извештај о раду и извештај о финансијском 

пословању за претходну годину, најкасније до 15 
марта текуће године.“.

Члан 3.
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:
„Управни одбор има председника и чети-

ри члана, које именује и разрешава оснивач и то: 
три из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, једног из реда запослених и 
једног на предлог Националног савета румунске на-
ционалне мањине. 

Члан Управног одбора из редова запосле-
них, именује се на предлог репрезентативног син-
диката и мора да буде из реда носилаца основних 
тј. програмских активности, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог већине за-
послених.

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење о предложеним кандидати-
ма за чланове Управног одбора.

Чланови Управног одбора се бирају на 4 го-
дине и могу бити именовани највише два (2) пута, са 
тим што у саставу мора бити обезбеђана заступље-
ност до најмање 30% мање заступљеног пола.

Председника управног одбора именује ос-
нивач из реда чланова Управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора 
припада накнада за рад, под условима и према ме-
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рилима које ће утврдити оснивач посебним актом, 
јединствено за све установе културе .“.

Члан 4.
 У члану 14. Одлуке додаје се нови став 3. 

који гласи:
„Председнику и члановима Надзорног од-

бора припада накнада за рад, под условима и према 
мерилима које ће утврдити оснивач посебним ак-
том, јединствено за све установе културе.“.

Члан 5. 
 Члан 17. Одлуке мења се и гласи:
„Директора установе „Културни центар Вр-

шац“ у Вршцу именује и 
разрешава Скупштина града.
Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса на период од четири 
(4) године и може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управ-
ни одбор у року и по процедури утврђеној Законом 
о култури.

Национални савет румунске националне ма-
њине даје мишљење у поступку избора директора. 

О жалби на Закључак Управног одбора, 
којим се одбацују неблаговремене, непотпуне, не-
допустиве и неразумљиве пријаве одлучује Град-
ско веће, са тим, што жалба не задржава извршење 
закључка. 

Национални савет румунске националне 
мањине даје мишљење у поступку избора директора.

Кандидат за директора мора имати високо 
стручно образовање и најмање пет (5) година иску-
ства у струци, а остали услови за избор директора 
утврђују се Статутом „Културног центра Вршац“.

Члан 6.
После члана 17. Одлуке, додаје се члан 17а 

који гласи:
„Члан 17а
„Скупштина Града именује вршиоца дуж-

ности директора, без претходно спроведеног јавног 
конкурса, у случају престанка дужности директора 
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за 
директора није успео.

Вршилац дужности може обављати ту функ-
цију најдуже једну (1) годину.

Вршилац дужности директора мора да ис-
пуњава услове који су предвиђени за кандидата за 
директора.

Вршилац дужности директора има сва пра-
ва, обавезе и овлашћења директора.“.

Члан 7.
Управни одбор „Културног центра Вршац“ 

је дужан да усклади одредбе Статута са овом Одлу-
ком, у року од 60 дана од дана ступања на снагу исте 
и достави га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-050/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

14.

На основу члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 12. став 1. Закона о библио-
течко-информатичкој делатности („Службени гла-
сник РС“, бр. 52/2011), члана 32. став 1. тачка 6. и 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 27. 
став 1. тачка 8. Статута Града Вршца („Службени 
лист Општине Вршац“, број 10/2008, 13/2008, 3/2015 
и 4/2016), а у складу са Одлуком о утврђивању ор-
гана Града („Сл. лист Града Вршца“, бр. 1/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У 

ВРШЦУ
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Члан 1.
У Одлуци о оснивању Градске библиотеке 

у Вршцу („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/1991, 2/1992, 4/1997, 6/2000, 1/2003 и 3/2011), (у 
даљем тексту: Одлука), реч: „Општина“ у одгова-
рајућем падежу, замењује се речју: „Град“ у одгова-
рајућем падежу.

Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Градска библиотека обавља матичну функ-

цију у библиотечко-информационој делатности на 
територији града Вршца и општина Алибунар, Бела 
Црква и Пландиште, а у складу са „Решењем о од-
ређивању библиотека које обављају матичне функ-
ције у библиотечко-информационој делатности на 
територији АП Војводине“( „Службени лист АП 
Војводине“, број 27/2012)“.

Члан 3.
 После члана 6. Одлуке, додаје се нови члан 

6а, који гласи:
„Члан 6а
Градска библиотека је дужна да достави осни-

вачу:
- предлог годишњег програма рада најкас-

није до 20. јула текуће године, за наредну 
годину, 

- извештај о раду и извештај о финансијском 
пословању за претходну годину најкасније 
до 15 марта текуће године,

- као и друге извештаје утврђене законским 
прописима и Статутом. “.

Члан 4.
 Члан 8. Одлуке се мења и гласи:
„Директора Градске библиотеке у Вршцу 

именује и разрешава надлежни орган Аутономне 
Покрајине Војводине, уз сагласност руководиоца 
Народне библиотеке Србије.

Директор се именује на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса на период од четири 
(4) године и може бити поново именован.

Јавни конкурс расписује и спроводи Управ-
ни одбор Градске библиотеке у року и по процедури 
утврђеној Законом о култури.

О жалби на Закључак Управног одбора, којим 
се одбацују неблаговремене, непотпуне, недопусти-
ве и неразумљиве пријаве, одлучује Градско веће, са 
тим, што жалба не задржава извршење закључка.

Национални савет румунске националне ма-
њине даје мишљење у поступку избора директора. 

Кандидат за директора мора имати високо 
стручно образовање и најмање пет (5) година иску-
ства у струци, а остали услови за избор директора 
утврђују се Статутом.“.

Члан 5.
После члана 8. Одлуке, додаје се члан 8а који 

гласи: 
„Члан 8а
Надлежни орган Аутономне Покрајине Вој-

водине именује вршиоца дужности директора Град-
ске библиотеке, без претходно спроведеног јавног 
конкурса, у случају престанка дужности директора 
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за 
директора није успео.

Вршилац дужности директора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну (1) годину.

Вршилац дужности директора мора да ис-
пуњава услове који су предвиђени за кандидата за 
директора.

Вршилац дужности директора има сва пра-
ва, обавезе и овлашћења директора.“.

Члан 6. 
Члан 9. Одлуке се мења и гласи:
„Управни одбор има председника и чети-

ри члана, које именује и разрешава оснивач и то: 
три из реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, једног из реда запослених и 
једног на предлог Националног савета румунске на-
ционалне мањине. 

Члан Управног одбора из редова запослених, 
именује се на предлог репрезентативног синдиката и 
мора да буде из реда носилацa основних тј. програм-
ских активности, а уколико не постоји репрезента-
тивни синдикат, на предлог већине запослених.

Национални савет румунске националне ма-
њине даје мишљење о предложеним кандидатима за 
чланове Управног одбора.

Чланови Управног одбора се бирају на 4 го-
дине и могу бити именовани највише два (2) пута, са 
тим што у саставу мора бити обезбеђана заступље-
ност до најмање 30% мање заступљеног пола.

Председника Управног одбора именује осни-
вач из реда чланова Управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора 
припада накнада за рад, под условима и према ме-
рилима које ће утврдити оснивач посебним актом, 
јединствено за све установе културе.“.

Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
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„Управни одбор Градске библиотеке: 
1) доноси Статут; 
2) доноси друге опште акте установе, пред-

виђене законом и статутом; 
3) утврђује пословну и развојну политику; 
4) одлучује о пословању установе; 
5) доноси програме рада установе, на пред-

лог директора; 
6) доноси годишњи финансијски план; 
7) усваја годишњи обрачун; 
8) усваја годишњи извештај о раду и посло-

вању; 
9) даје предлог о статусним променама, у 

складу са законом; 
10) доставља образложену листу кандидата 

за директора надлежном органу ауто-
номне покрајине; 

11) закључује уговор о раду са директо-
ром, на одређено време, до истека рока 
на који је изабран, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора име-
новано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу 
са законом о раду; 

12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и Статутом.“.

 
Члан 8.

 Члан 11. Одлуке се брише.

Члан 9.
 Члан 12. Одлуке се мења и гласи :
„Надзорни одбор именује и разрешава ос-

нивач. 
Надзорни одбор има три члана, од којих се 

један именује из редова запослених, на предлог реп-
резентативног синдиката.

Председнику и члановима Надзорног одбо-
ра припада накнада за рад, под условима и према 
мерилима које ће утврдити оснивач посебним ак-
том, јединствено за све установе културе.“.

Члан 10.
Управни одбор Градске библиотеке је дужан 

да усклади одредбе Статута са овом Одлуком, у ро-
ку од 60 дана од дана ступања на снагу исте и доста-
ви га Скупштини Града на сагласност. 

Члан 11.
Овлашћује се Председник Скупштине Града 

Вршца да сачини пречишћен текст Одлуке о осни-

вању Градске библиотеке у Вршцу, у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-051/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

15.

На основу члана 39. Закона о туризму 
(„Службени гласник РС“, бр. (36/2009, 88/2010, 
99/2011 – и др. Закон,бр. 93/2012 и 84/2015), члана 
32. став 1. тачке 6. и 8. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014 
и др. Закон ), члана 27. став 1. тачка 8. Статута Гра-
да Вршца („Службени лист Општине Вршац“, број 
10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и у складу са Од-
луком о утврђивању органа Града („Службени лист 
Града Вршца“ бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца, 
на седници одржаној 14.09.2016. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке органи-

зације општине Вршац („Службени лист Општи-
не Вршац“, број 2/2005 и 15/2011) (у даљем тексту: 
Одлука) реч „општина“ у одговарајућем падежу, за-
мењује се речју „град“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.
Члан 1. Одлуке се мења и гласи:
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„Ради очувања и заштите туристичких 
вредности, као и унапређења и промоције туризма 
на територији Града Вршца, оснива се Туристичка 
организација Вршац (у даљем тексту:Туристичка 
организације).“ 

Члан 3.
 У члану 3. Одлуке, мења се став 1. и гласи:
„Туристичка организације послује под име-

ном: Туристичка организација Вршац“.

Члан 4.
Члан 4. Одлуке се мења и гласи:
„ туристичка организација обавља послове:
1. промоцију и развој Града Вршца;
2. координирање активности и сарадње из-

међу привредних и других субјеката у ту-
ризму који непосредно или посредно делују 
на унапређење развоја и промоцију туризма 
и на програмима едукације и усавршавања 
вештина запослених у туризму;

3. доношење годишњих програма и плана про-
мотивних активности у складу са Страте-
гијским маргетинг планом, плановима и про-
грамима Туристичке организације Србија;

4. обезбеђивање и унапређивање инфор-
мативно-пропагандног материјала којима 
се прумовишу туристичке вредности Гра-
да Вршца (штампане публикације, аудио 
и видео промотивни материјал, он-лине 
средства промоције - интернет презента-
ције, друштвене мреже, праћење дигитал-
них активности, сувенири итд);

5. прикупљање и објављивање информација 
о целокупној туристичкој понуди Града 
Вршца, као и друге послове од значаје за 
промоцију туризма;

6. организовање и учешће у организацији ту-
ристичких, научних, спортских, културних 
и других скупова и манифестација;

7. организовање туристичко-информатив-
них центара ( за прихват туриста, пружање 
бесплатних информација туристима, при-
купљање података за потребе информи-
сања туриста, упознавање туриста са ква-
литетом туристичке понуде, упознавање 
надлежних органа са притужбама туриста 
и друго);

8. посредовање у пружању услуга у домаћој 
радиности и сеоском туристичком до-
маћинству;

9. подстицање реализације програма из-
градње туристичке инфраструктуре и уре-

ђење простора;
10. израда, учешће у изради података, као 

и реализација домаћих и међународних 
пројеката из области туризма;

11. припрема и прикупљање података, 
састављање упитника, анализа и других 
информација;

12. и друге активности у складу са законом, 
овом одлуком и Статутом.“. 

 
Члан 5. 

У члану 9. Одлуке, став 1. се мења и гласи:
„Директора Туристичке организације име-

нује и разрешава Скупштина Града, на основу пре-
дходно спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири (4) године.“

У члану 9. Одлуке после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи:

„Директор Туристичке организације мора 
да поседује:

1. стечено високо образовање на основним 
академским студијма у обиму од најмање 240 ЕС-
ПБ бодова, мастер академскм студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету;

2. радно искуство од четири године, од чега 
најмање две године на руководећим пословима;

3. активно знање страног језика који је обух-
ваћен наставним планом и програмом министар-
ства надлежног послове просвете.“

У члану 9. одлуке досадашњи ставови 2., 3. и 
4. постају ставови 3., 4. и 5.“

 
Члан 6.

Управни одбор Туристичке организације је 
дужан да усклади одредбе Статута са овом Одлу-
ком, у року од 60 дана од ступања на снагу исте и 
доставити га Скупштине Града на сагласност. 

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-052/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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16.

На основу члана 32. тачка 6) Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 
и 83/2014-др. закон), члана 28. став 3. Закона о за-
пошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), 
члана 27. тачка 6. и члана 101. став 1. Статута Града 
Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016) и Одлуке о утврђивању 
органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, број 
1/2016), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 14.09.2016. године, донела је 

О Д Л У К У
 О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за запошља-

вање (у даљем тексту: Савет), као тело Скупштине 
Града Вршца (у даљем тексту: Скупштина Града), и 
уређује његов делокруг, састав и начин рада.

Члан 2.
Савет даје мишљење и препоруке Скупш-

тини Града за спровођење активне политике запо-
шљавања у вези са:

- локалним акционим планом запошљавања,
- програмом запошљавања,
- мерама усмереним ка повећању запосле-

ности и смањењу незапослености, 
- организовањем јавних радова и радним ан-

гажовањем незапослених лица у извођењу 
јавних радова,

- додaтним образовањем и обуком неза-
послених,

- другим питањима од интереса за запошља-
вање.

У циљу извршавања свог делокруга рада Са-
вет сарађује се организационом јединицом Нацио-
налне службе за запошљавање. 

Члан 3.
Чланови Савета за запошљавање се именују 

посебним решењем Градског већа.

Члан 4.
Скупштина Града је дужна да предлоге свих 

одлука које се тичу права назапослених претходно 
достави Савету на давање мишљења.

Члан 5.
Савет има председника и шест чланова.
По једног члана Савета предлаже локална 

самоуправа, репрезентативни синдикати, репрезен-
тативна удружења послодаваца, организациона је-
диница Националне службе за запошљавање, удру-
жења од значаја за област запошљавања, агенције за 
запошљавање и стручњака за област запошљавања. 

Члан 6.
У раду Савета могу учествовати и удружења 

која се баве заштитом интереса незапослених особа 
са инвалидитетом, националних мањина, учесника 
оружаних сукоба, жена, омладине и слично.

Члан 7.
Седнице Савета сазива и њиховим радом 

руководи председник Савета, а у његовом одсуству, 
члан Савета по овлашћењу председника Савета.

Члан 8.
Савет у свом раду сарађује са свим иснтиту-

цијама и организацијама из области запошљавања 
са територије града Вршца.

Члан 9.
Административнио-техничке послове за по-

требе Савета обавља Градска управа Града Вршца.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о оснивању Савета за запошљавање 
број: 011-54/2005-II-01 од 09. септембра 2005. годи-
не („Сл. лист Општине Вршац“, број 4/2005).

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављиваља у „Сл. листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-054/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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17.

На основу члана 52. став 1. Закона о плани-
рању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-од-
лука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 13. став 2. 
Правилника о условима и начину рада Комисије за 
стручну контролу планских докумената, Комиси-
је за контролу усклађености планских докумена-
та и Комисије за планове јединице локалне само-
управе („Сл. гласник РС“, број 55/2015), члана 27. 
Статута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, 
број 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и Одлуке о 
утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, број 1/2016), Скупштина Града Вршца, на 
седнци одржаној 14.09.2016. године, донела је 

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ

ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Члан 1.
Овом одлуком мења се и допуњује Одлука о 

образовању Комисије за планове Општине Вршац 
број: 011-079/2015-II-01 oд 29.12.2015. године („Сл. 
лист Општине Вршац“, број 18/2015).

Члан 2.
Одлука из претходног члана мења тако што 

се у називу и тексту одлуке речи: „Општина Вршац“, 
у одговарајућем падежу замењује речима: „Град Вр-
шац“, у одговарајућем падежу.

Члан 3.
Члан 3. допуњује се тако што се после имена: 

„Никола Алексић“ додају речи: „из Беле Цркве“, а 
име: „Душица Черницин“ замењује именом: „Божи-
дар Манић из Београда“.

Члан 4.
У осталом делу одлука из члана 1. ове одлуке 

остаје неизмењена.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 011-055/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

18.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлуке 
о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016) и члана 34. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за стамбено пословање „Вршац“, 
(„Службени лист Oпштине Вршац“, бр. 4/2014), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО 

ПОСЛОВАЊЕ „ВРШАЦ“
ВРШАЦ

I
 Хераковић Синиши, престаје мандат вр-

шиоца дужности директора Јавног предузећа за 
стамбено пословање „Вршац“ Вршац, ступањем на 
дужност директора.
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II
 Ово Решење ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављено у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-101/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

19.

На основу члана члана 24. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/2007 и 
83/2014 - др. закон), члана 27. став 1. тачка 9. Ста-
тута Града Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, 
бр. 10/2008, 13/2008, 3/2015 и 4/2016) и Одлуке о 
утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист Града 
Вршца“, бр. 1/2016), Скупштина Града Вршца, на се-
дници одржаној 14.09.2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНО
ПОСЛОВАЊЕ „ВРШАЦ“

ВРШАЦ

I
Драгана Станков, из Вршца, ул. Сремска 

бр. 72, ЈМБГ 0611981875000, именује се за директо-
ра Јавног предузећа „Вршац“ Вршац, на период од 
четири године. 

II
Именовани кандидат дужан је да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“.

III
Решење о именовању директора са образ-

ложењем објављује се у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије“, „Службеном листу Аутономне 
Pокрајине Војводине“, „Службеном листу Града Вр-
шца“, као и на званичној интернет страници Града 
Вршца.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина Града Вршца, на седници 

10.06.2016. године, донела је Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора Јавног 
предузећа за стамбено пословање „ВРШАЦ" Вр-
шац. Јавни конкурс за именовање директора Јавног 
предузећа за стамбено пословање „ВРШАЦ" Вр-
шац, објављен је у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, бр. 57/2016, дневном листу „Данас“, као и 
на интернет страници Града Вршца.

Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора Јавног предузећа за стамбено 
пословање „ВРШАЦ" Вршац, по истеку рока кон-
статовала је да је на Јавни конкурс за избор дирек-
тора Јавног предузећа за стамбено пословање „ВР-
ШАЦ" Вршац благовремено поднета једна пријава, 
која је потпуна и разумљива. Увидом у достављену 
документацију, Комисија је на седници одржаној 
03.08.2016. године, спровела изборни поступак.

На основу изборног поступка, Комисија је 
утврдила предлог кандидата за избор директора 
Јавног предузећа за стамбено пословање „ВРШАЦ" 
Вршац и заједно са записником доставила га Град-
ској управи Града Вршца, ради припреме предлога 
акта о именовању директора.

На основу достављеног закључка и записни-
ка Комисије као и предлога решења Градске упра-
ве о именовању Драгане Станков за директора ЈП 
„Вршац“ Вршац, Скупштина Града Вршца донела је 
решење као у диспозитиву.

Ово решење је коначно.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-102/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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20.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 52. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
27. став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 10/2008, 13/2008, 
3/2015 и 4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлу-
ке о утврђивању органа Града Вршца („Сл. лист 
Града Вршца“, бр. 1/2016) и члана 33 ј Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за изградњу, развој и 
уређење града и подручја Града Вршца „ВАРОШ“ 
Вршац („Службени лист Града Вршца“, бр. 08/2013 
и 14/2016), Скупштина Града Вршца, на седници 
одржаној 14.09.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И 
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА ГРАДА 

ВРШЦА „ВАРОШ“ ВРШАЦ

I
 Лазин Радојици, престаје мандат вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа за изградњу, 
развој и уређење града и подручја Града Вршца „Ва-
рош“ Вршац, са 14.09.2016. године, због поднете ос-
тавке.

II
 Ово Решење ступа на снагу даном доноше-

ња и биће објављено у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број:02-104/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

21.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон), члана 52. Закона о јавним пре-
дузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 27. 
став 1. тачка 9. Статута Града Вршца („Службени 
лист Општине Вршац“, бр. 10/2008,13/2008, 3/2015 и 
4/2016), члана 2. став 1. и члана 8. Одлуке о утврђи-
вању органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, 
бр. 1/2016) и члана 33. Одлуке о усклађивању Одлу-
ке о оснивању Јавног предузећа за изградњу, развој 
и уређење града и подручја Града Вршца („Службе-
ни лист Општине Вршац“, бр. 08/2013 и 14/2016), 
Скупштина Града Вршца, на седници одржаној 
14.09. 2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ, 

РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА И ПОДРУЧЈА 
ГРАДА ВРШЦА „ВАРОШ“ ВРШАЦ

I
Мирослав Ступар, ЈМБГ: 0207960710383, 

доктор економских наука, са станом у Вршцу, ули-
ца Светосавски трг 6/27, и м е н у ј е  с е  за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за изградњу, 
развој и уређење града и подручја Града Вршца „Ва-
рош“ Вршац, без ограничења овлашћења, почев од 
15.09.2016. године, а најдуже до једне године.

II
 Ово Одлука ступа на снагу даном доноше-

ња, а биће објављена у „Службеном листу Града Вр-
шца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-105/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.
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22.

На основу члана 16. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. за-
кон) и члана 27. Статута Града Вршца („Сл. лист 
Oпштине Вршац“, бр. 10/2008,13/20008, 3/2015 и 
4/2016), Скупштина Града Вршца, на седници одр-
жаној 14.09.2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ, РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 
И ПОДРУЧЈА ГРАДА ВРШЦА „ВАРОШ“ 

ВРШАЦ

I
Мења се Решење о именовању председни-

ка и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
за изградњу, развој и уређење града и подручја 
Града Вршца „Варош“ Вршац бр. 02-049/2013-II-
01 („Сл. лист Oпштине Вршац“, бр. 16/2013) и бр. 
02-035/2014-II-01 од („Сл. лист Oпштине Вршац“, 
бр. 8/2014), бр. 02-027/2015-II-01 („Службени лист 
Општине Вршац“, бр. 5/2015) и бр. 02-073/2016-II-
01 („Службени лист Града Вршца“, бр. 10/2016).

II
Ступар Мирославу ЈМБГ: 0207960710383, 

престаје функција члана Надзорног одборa Јавног 
предузећа „Варош“ Вршац, због сукоба интереса.

Радојица Лазин ЈМБГ: 0706961870038, име-
нује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Варош“ Вршац.

III
У осталом делу Решење о именовању пред-

седника и чланова Надзорног одбора Јавног преду-
зећа за изградњу, развој и уређење града и подручја 
Града Вршца „Варош“ Вршац, бр. 02-049/2013-II-01 
(„Службени лист Општине Вршац“, бр.16/2013), 
бр. 02-035/2014-II-01 („Службени лист Општине 

Вршац“, бр. 8/2014), бр. 02-027/2015-II-01 („Служ-
бени лист Општине Вршац“, бр. 5/2015) и бр. 02-
073/2016-II-01 („Службени лист Општине Вршац“, 
бр. 10/2016, остаје непромењено.

 
IV

 Ово Решење биће објављено у „Службеном 
листу Града Вршца“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
 СКУПШТИНА ГРАДА ВРШЦА

Број: 02-103/2016-II-01
Дана: 14.09.2016.2016. год.
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јовица Заркула, с.р.

23.

На основу члана 49. тачка 9) Статута Града 
Вршца („Сл. лист Општине Вршац“, број 10/2008, 
13/2008, 3/2015 и 4/2016), члана 3. тачка 8) и члана 
31. став 3. Пословника Општинског већа („Сл. лист 
Општине Вршац“, број 10/2008) и Одлуке о утврђи-
вању органа Града Вршца („Сл. лист Града Вршца“, 
број 1/2016), Градско веће Града Вршца, на седници 
одржаној 30. августа 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ТИМА 
ГРАДА ВРШЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И 

СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА

I
Овим решењем образује се Мултидисци-

плинарни тим Града Вршца за превенцију и суз-
бијање насиља (у даљем тетксту: тим), као локално 
тело за унапређење синхронизованог одговара на 
насиље кроз сарадњу са институцијама које се ба-
ве проблематиком насиља, поступајући у складу са 
националним документима и протоколима из наве-
дене области.
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II
Тим из тачке I чине:
председница тима
1. Татјана Николић, чланица Градског већа, 

представница локалне самоуправе, заме-
ница председнице 

2. Зорица Грујин, представница Основног 
јавног тужилаштва у Вршцу, и

чланови тима
3. Мирјана Кнежевић, представница Цен-

тра за социјални рад за Град Вршац,
4. Параскева Узоњ, представница Хемијско-

медицинске школе у Вршцу,
5. Ксенија Глишовић, представница Дома 

здравља Вршац,
6. Љиљана Обрадовић, представница Дома 

здравља Вршац,
7. Михаела Јанковић, представница Опште 

болнице Вршац, 
8. Жељко Милићевић, представник Спе-

цијалне неуропсихијатријске болнице 
„Др Славољуб Бакаловић“ Вршац,

9. Душица Маријановић, представница 
Специјалне неуропсихијатријске болни-
це „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац,

10. Душица Лазаревић-Јовановић, предста-
вница Основног суда у Вршцу,

11.  Драгана Кантаревић, представница 
Полицијске станице Вршац и

12. Јелена Враговић-Цветковић, представ-
ница Центра за права жена, Вршац.

III
Задатак тима је да:
- координира и сарађује са свим локалним 

институцијама укљученим у активности на спреча-
вању и сузбијању насиља,

- предузима потребне активности за спро-
вођење мера превенције у складу са националним 
програмима и протоклима за превенцију насиља,

- предлаже мере за унапређење поступака у ра-
ду са циљем превазилажења насиља на свим нивоима,

- прикупља и доставља податке-извештаје 
локалној самоуправи о броју регистрованих слу-
чајева насиља,

- иницира израде локалних предлога, аката 
и докумената везаних за превенцију насиља,

- организује и унапређује превентивне ак-
тивности у локалној заједници са циљем спречавања 
насиља (трибине, предавања, медијски наступи),

- сарађује са држаним институцијама и нев-
ладиним сектором везано за подизање свести о 
проблематици насиља и

- ствара могућности за развијање нулте то-
леранције на насиље у локалној заједници.

IV
Oво решење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у „Службеном листу Града Вршца“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД ВРШАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 02-99/2016-III-01
Дана: 30. августа 2016. године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драгана Митровић, с.р.

24.

 На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције („Службени 
гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 
112/13-аутентично тумачење и 8/15-УС), у пос-
тупку зa одлучивањe о постојању повреде Закона о 
Агенцији за борбу против корупције против Лазара 
Гутеше из Вршца, Лазе Нанчића 10, дана 18.05.2016. 
године директор Агенције за борбу против ко-
рупције доноси 

РЕШЕЊЕ

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је Лазар Гутеша повредио 

одредбе чл. 27. и чл. 32. ст. 1. Закона о Агенцији за 
борбу против корупције, на тај начин што је то-
ком вршења јавне функције одборника Скупшти-
не општине Вршац као адвокат заступао Култур-
ни центар Вршац и што Агенцију за борбу против 
корупције није обавестио о сукобу интереса који је 
имао у наведеној ситуацији,

 па му се, на основу одредбе чл. 51. ст. 2. За-
кона о Агенцији за борбу против корупције, изриче
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МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О 
ПОВРЕДИ ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ 

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
II

Изрека и сажето образложење овог решења 
биће објављени у „Службеном гласнику Републике 
Србије" и у „Службеном листу града Вршца“.

III
Трошкове објављивања овог решења сно-

сиће Лазар Гутеша, о чему ће Агенција за борбу 
против корупције донети посебну одлуку.

 О б р а з л о ж е њ е

 Против Лазара Гутеше, одборника Скуп-
штине општине Вршац, покренут је, по службеној 
дужности, поступак за одлучивање о постојању по-
вреде одредаба чл. 27. и чл. 32. ст. 1. Закона о Аген-
цији за борбу против корупције (у даљем тексту: 
Закон о Агенцији), због тога што је током вршења 
наведене јавне функције као адвокат заступао Кул-
турни центар Вршац, чији је оснивач Скупштина 
општине Вршац.

 Именовани се није изјаснио на обавештење 
о покретању поступка, а исто је уредно примио 
21.10.2015. године, што је утврђено увидом у по-
вратницу у списима предмета.

 Увидом у Регистар функционера, који во-
ди Агенција за борбу против корупције (у даљем 
тексту: Агенција), утврђено је да је Лазар Гутеша 
на јавну функцију одборника Скупштине општине 
Вршац ступио 28.05.2012. године.

 Увидом у решење Скупштине града Вршца 
бр. 011-14/2016-II-01 од 16.05.2016. године утврђено 
је да именовани, након локалних избора одржаних 
24. априла 2016. године, више не врши јавну функ-
цију одборника ове градске скупштине. 

 Увидом у допис Културног центра Вршац 
бр. 495 од 21.07.2015. године, решење Основног су-
да у Вршцу 6 П1 бр. 114/11 од 04.10.2012. године и 
трошковник од 12.05.2014. године адвоката Лаза-
ра Гутеше за заступање Културног центра Вршац 
у наведеном предмету, као и рачуна бр. 23/2014 од 
19.02.2014. године, бр. 023/2014 од 18.05.2014. годи-
не и бр. 024/2014 од 18.05.2014. године, издатих од 
Лазара Гутеше Културном центру Вршац за адво-
катске услуге, утврђено је да је именовани као адво-
кат заступао Културни центар Вршац. 

 Увидом у наведени допис, као и интернет пре-
зентацију Културног центра Вршац, утврђено је да је 
оснивач ове установе Скупштина општине Вршац. 

 Одредбама чл. 27. Закона о Агенцији пропи-
сано је да је функционер дужан да јавну функцију 
врши тако да јавни интерес не подреди приватном, 
да се придржава прописа који уређују његова права 
и обавезе и да ствара и одржава поверење грађана 
у савесно и одговорно вршење јавне функције, да 
избегава стварање односа зависности према лицу 
које би могло да утиче на његову непристрасност 
у вршењу јавне функције, а у случају да не може да 
избегне такав однос или такав однос већ постоји, 
да учини све што је потребно ради заштите јавног 
интереса и да функционер не сме да користи јавну 
функцију за стицање било какве користи или по-
годности за себе или повезано лице. У смислу чл. 
2. Закона о Агенцији, приватни интерес је било как-
ва корист или погодност за функционера или по-
везано лице, а сукоб интереса је ситуација у којој 
функционер има приватни интерес који утиче, мо-
же да утиче или изгледа као да утиче на поступање 
функционера у вршењу јавне функције односно 
службене дужности, на начин који угрожава јавни 
интерес.

 Одредбом чл. 32. ст. 1. истог закона пропи-
сано је да је функционер дужан да, приликом сту-
пања на дужност и током вршења јавне функције, 
у року од осам дана, писмено обавести непосредно 
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање 
сукоба интереса или о сукобу интереса који он или 
са њим повезано лице има.

 Скупштина општине је, у складу са одред-
бама чл. 28. ст. 1. и 2. и чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/14-др. закон), највиши орган општине, који вр-
ши основне функције локалне власти, утврђене Ус-
тавом, законом и статутом, који чине одборници и 
који, поред осталог, доноси буџет и завршни рачун 
општине, врши надзор над радом и именује и раз-
решава директоре установа чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте.

 Из наведених законских одредаба произла-
зи да између Скупштине општине, односно града 
Вршца и Културног центра Вршац постоји однос 
зависности, који произлази из чињенице да је ос-
нивач ове установе Скупштина општине Вршац.

 С друге стране, у конкретном случају, Лазар 
Гутеша је несумњиво имао приватни интерес који 
је могао да утиче, а у сваком случају је изгледало 
као да утиче, на његово поступање у вршењу јав-
не функције одборника, на начин који је угрожавао 
јавни интерес, јер је, као адвокат, био ангажован за 
заступање наведене установе.

 Именовани је на тај начин довео себе у су-
коб интереса, подређујући јавни интерес приватном 
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и стварајући однос зависности према Културном 
центру Вршац, као лицу које је, с обзиром на то да 
му је било клијент, могло да утиче на његову непри-
страсност у вршењу јавне функције одборника, и 
тако угрозио и поверење грађана у њено савесно и 
одговорно вршење, што је супротно одредбама чл. 
27. Закона о Агенцији.

 Провером службене евиденције Агенције 
утврђено је да Лазар Гутеша Агенцију није обавес-
тио о сукобу интереса који је имао у наведеној си-
туацији, па је тако повредио и одредбу чл. 32. ст. 1. 
истог закона.

 Имајући у виду наведено, као и чињеницу 
да је Лазару Гутеши јавна функција престала, од-
лучено је као у ставу I диспозитива овог решења, 
применом одредаба чл. 51. ст. 2. Закона о Агенцији 
и чл. 192. ст. 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Служ-
бени гласник РС“, бр. 30/10) у вези са чл. 3. ст. 4. 
Закона о Агенцији, док су одлуке као у ставовима 
II и III диспозитива овог решења донете применом 
одредаба чл. 54. Закона о Агенцији.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења може се изјавити жал-

ба Одбору Агенције, у року од 15 дана од дана при-
јема овог решења. 

Жалба се предаје Агенцији непосредно или 
поштом.

ДИРЕКТОР
Татјана Бабић, с.р.
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