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KUR[ UM L I JA  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

ГОДИНА  2009       -БРОЈ 5  
КУРШУМЛИЈА 

15.06.2009. године 
Лист излази према потреби. 

 

 
1 

На основу члана 8.Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС број 62/06,) члана 5. и 
6.Закона о порезу на имовину  (Сл.гласник РС број 26/01,45/02,80/02 и 135/04),Правилника о начину утврђивања  
основице пореза на имовину и права на непокретностима  (Сл.гласник РС број 38/01,45/04) и члана 41.Статута 
општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и на предлог Оптшинског већа ,Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној дана 15.06.2009 године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком мења се члан 3.Одлуке о  утврђивању тржишне цене непокретности на територији општине 
Куршумлија и гласи : 
 
 '' Тржишна цена за све врсте грађевинских објеката на територији општине Куршумлија износи по 1м2 
 
 

Станови и стамбене 
зграде 

Пословни простор Викенд куће Гараже и други 
грађевински објекти 

24.312,71 48.625,42 12.156,36 12.156,36 
 

Члан 2. 
 
 Ова одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија. 
 
 
 
Број I-43-3/2009 
У Куршумлији дана 15.06.2009 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
             Миломир Стојчић,проф.ср 
 
 
 

2 
На основу члана 32 Став 1 тачке 13 и 14 Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС бр. 129/07), члана 

6 и 60 Закона о финансирању локалне самоуправе  (Сл.гласник РС бр. 62/02), и члана 41 Статута Општине 
Куршумлија (Сл.лист Општине Куршумлија бр.22/08),  и на предлог Општинског већа општине Куршумлија 
,Скупштина општине Куршумлија  на седници одржаној 15.06.2009.године . донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  

О ОТПИСУ КАМАТЕ  НА ДУГОВАЊА 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
И ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
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                Члан 1. 
 

 Овом одлуком мења се члан 2.Одлуке о отпису камате на дуговања  пореза на имавину,накнаде за 
коришћење  грађевинског земљишта и локалних комуналних такси  и гласи: 
 ''Отпис камате ће се извршити  на тај начин што ће се порески обвезници који на приписане  
уплатне рачуне  јавних прихода  уплате главни јавни дуг по основу обавеза из члана 1.Одлуке о отпису  
камате на дуговања  пореза на имовину,накнаде за коришћење грађевинског земљишта  и локалних 
комуналних такси најкасније до 30.09.2009 године  и након тога поднесу захтев  Одељењу за локалну 
пореску администрацију општине Куршумлија за отпис камате. '' 

   
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Куршумлија. 
 
Број  I-43-2/2009 
У Куршумлији,дана: 15.06.2009 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
 

                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                            Миломир Стојчић проф.ср 

 
 

3 
На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС број 129/07) , члана 41.Статута општине 

Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 22/08) и члана 11.Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде  општине Куршумлија (Сл.лист општине Куршумлија број 26/08) Скупштина општине Куршумлија  
на седници од 15.06..2009 године донела је  
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 
1 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Минић Зори из Куршумлије  престао мандат члана Управног одбора Фонда за 

развој пољопривреде општине Куршумлија,због наступања смрти. 
 

2 ИМЕНУЈЕ СЕ Марковић Драган из Мачковца за члана Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде општине Куршумлија 

 
 

3 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 

 
 

4 Решење доставити именованом и архиви. 
 
 

Број I-02-30/2009 
У Куршумлији,15.06.2009 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
 
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                          Миломир Стојчић,проф,ср 
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4. 

На основу члана 11.Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде Општине Куршумлјија (Сл.лист 
општине Куршумлија број 26/08) Управни одбор Фонда на својој седници одржаној дана 28.05.2009 године доноси 
 

 
И З М Е Н У   И   Д О П У Н У 

СТАТУТА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту Фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија мењају се члан 2 ,члан 6 и члан 8. 
 

Члан 2. 
 
 Члан 2 Статута мења се и гласи:  

 ''Фонд нема статус правног лица и послује у оквиру буџета општине Куршумлија са правима,обавезама и 
одговорношћу утврђеним Одлуком о оснивању и Статутом. 
 Назив фонда је ''Фонд за развој пољопривреде општине Куршумлија ''  
 Текст назива фонда се исписује на српском језику – ћирилицом. 
 Седиште фонда је у Куршумлији,улица Пролетерских бригада бб. 
 

Члан 3. 
 
 Члан 6 мења се и гласи: 
 ''Делатности Фонда су : 
-расподела средстава за реализацију циљева Фонда, 
-учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области пољопривреде, 
 

Члан 4. 
 
 Члан 8 мења се и гласи: 
 Средства Фонда се воде на посебном подручуну у оквиру консолидованог рачуна трезора. 
 Наредбодавац подрачуна је председник општине. 
 

Члан 5. 
 
 Ова измена и допуна ступа на снагу,након давања сагласности од стране оснивача и објавиће се у 
Службеном листу општине Кушрумлија. 
 
 
  
         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                      УПРАВНОГ ОДБОРА 
                                                                                                        Митровић Благоје.ср 
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 На основу члана 41.став 1,тачка 10.Статута општине Куршумлија (Службени лист општине Куршумлија 
број 22/08) и члана 11  Одлуке о оснивању  Фонда за развој   пољопривреде општине Куршумлија (Службени лист 
општине Куршумлија  број 26/08),а на предлог Општинског већа општине Куршумлија,Скупштина општине 
Куршумлија на седници одржаној дана 15.06..2009 године  
 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О давању сагласности на измену и допуну  Статута  Фонда за развој пољопривреде општине Куршумлија 
 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну  Статута Фонда за развој пољопривреде општине 

Куршумлија  који је донет од стране Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине 
Куршумлија дана 28.05.2009 године. 
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2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Куршумлија 

 
 
 
 
 Број I-02-31/2009 
 У Куршумлији, 15.06.2009 године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
 
 
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                      Миломир Стојчић,проф. ср     
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На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС 129/07),члана 80.став 2.Закона о 
буџетском систему (Сл.гласник РС број 9/02,87/02,86/05,85/06) и члана  41.Статута општине Куршумлија (Сл.лист 
општине Куршумлија број 22/08),а на предлог Општинског већа,Скупштина  општине Куршумлија на седници од 
15.06.2009 године донела је следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

 
1. ДА СЕ НЕ ангажује ревизор за Завршни рачун буџета општине Куршумлија за 2008 

годину. 
 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Куршумлија. 

 
3. Одлуку доставити Управи за трезор,рачуноводству и архиви. 

 
 

Број  I-400-12/2009 
У Куршумлији 15.06.2009 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                                         Миломир Стојчић,проф,ср 
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На основу члана 32, став 1, тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», број 129/07 ), члана 
63. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 9/2002, 87/2002  66/2005, и 85/2006) и члана  41   Статута 
Општине Куршумлија , а на предлог Општинског већа општине, Скупштина Општине Куршумлија је на седници 
одржаној дана 15.06.  2009. године, донела 
 

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2008. ГОДИНУ 

 
Члан 1 

 
УСВАЈА се Завршни рачун Општине Куршумлија за 2008. годину са следећим основним подацима: 
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Члан 2 

 
Остварени текући приходи и примања од продаје  нефинансијске имовине, пренета средства, као и 

извршени текући расходи и издаци  у завршном рачуну буџета општине Куршумлија у 2008. години износе у 
динарима: 

 
I    Укупно остварени текући приходи, примања од продаје нефинансијске имовине 248.640.010,69 и 

пренета неутрошена средства 28.663.846,26 динара,  што укупно износи  277.303.856,95 динара 
II     Укупно извршени текући расходи и издаци 258.923.467,07 динара 
III    Разлика  (I-II) -18.380.389,88 динара 

 
Вишак прихода над расходима у износу од 18.380.389,88 динара биће трошен за покриће текућих расхода 

и издатака у 2009. години. 
 

Члан 3 
 

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима као и планирани и извршени текући 
расходи и издаци буџета општине Куршумлија у 2008. години по наменама и корисницима исказани су у 
табеларним прегледима  и образложењу извршења буџета за 2008. годину који су саставни део ове одлуке.  
 

Члан 4 
 

Одлуку о завршном рачуну општине Куршумлија за период 01.01.2008-31.12.2008. године доставити 
Министарству финансија-Управи за трезор, најкасније до 15.06.2009. године. 

 
 

Члан 5 
 

Ова одлука ће се објавити у Службеном гласилу општине Куршумлија. 
 

 
 Број I-400-11/2009 
 У Куршумлији,15.06.2009 године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                              Миломир Стојчић,проф,ср 

 
 
 
 
8. 

На основу члана 41.став.1 тачка 10.Статута општине Куршумлија  (Сл.лист општине Куршумлија  број 
22/08) и члана  14.став 1,тачка 2 Одлуке о оснивању  ЈП Ђавоља Варош за заштиту,уређење и експлоатацију 
природног добра ''Ђавоља Варош'' у Куршумлији   (Сл.лист општине Куршумлија број 2/2009) Скупштина 
општине Куршумлија на седници одржаној 15.06.2009 године донела је  

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЂАВОЉА ВАРОШ'' ЗА 

ЗАШТИТУ,УРЕЂЕЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ДОБРА ЂАВОЉА ВАРОШ У КУРШУМЛИЈИ 
 
 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног предузећа ''Ђавоља Варош'' за заштиту, уређење и 

експлоатацију природног добра ''Ђавоља Варош'' у Куршумлији ,који је донет од стране Управног 
одбора  Јавног предузећа Ђавоља Варош, дана 11.06.2009  године. 
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2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службном листу општине Куршумлија 
 
3. Решење доставити ЈП ''Ђавоља Варош''  и архиви. 

 
 

Број I-02-32/2009 
Дана 15.06..2009 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
 
 
 

 
 
                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                Миломир Стојчић,проф,,ср 
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На основу члана 17. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. 

гласник РС“, број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 18. Одлуке Скупштине општине Куршумлија о оснивању 
Јавног предузећа „Ђавоља варош“ за заштиту, уређење и експлоатацију природног добра Ђавоља варош, број I-02-
17/2009 од 25.02.2009. године, Управни одбор Јавног предузећа „Ђавоља варош“ за заштиту, уређење и 
експлоатацију природног добра Ђавоља варош у Куршумлији, на својој седници од 11.06  2009. године,   донео   је 
 

С Т А Т У Т 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЂАВОЉА ВАРОШ“ ЗАШТИТУ, УРЕЂЕЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

ЂАВОЉА ВАРОШ У КУРШУМЛИЈИ 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 
Јавно предузеће „Ђавоља варош“ за заштиту, уређење и експлоатацију природног добра Ђавоља варош у 
Куршумлији, чији је оснивач Скупштина општине Куршумлија,  је предузеће које обавља делатност од општег 
интереса. 
 

Члан 2. 
 
Назив предузећа је ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЂАВОЉА ВАРОШ“ ЗА ЗАШТИТУ, УРЕЂЕЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ДОБРА „ЂАВОЉА ВАРОШ“ (у даљем тексту Јавно предузеће).  
Скраћени назив предузећа је ЈАВНО ПРЕДЗЕЋЕ „ЂАВОЉА ВАРОШ“. 
 

Члан 3. 
 
Седиште Јавног предузећа „Ђавоља варош“ је у Куршумлији, Улица Свете Ане бб. 
 

Члан 4. 
 
Оснивач Јавног предузећа „Ђавоља варош“ је Скупштина општине Куршумлија. 
 

Члан 5. 
 
Циљ оснивања Јавног предузећа „Ђавоља варош“ је заштита, уређење и експлоатација природног добра Ђавоља 
варош у општини Куршумлија. 
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Члан 6. 
 
Јавно предузеће има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима, утврђеним законом, одлуком 
о оснивању јавног предузећа и овим статутом. 
 
За обавезе остварене у јавном промету са трећим лицима у обављању своје делатности због којих је основано јавно 
предузеће одговара свим својим средствима-потпуна одговорност. 
 

Члан 7. 
 
Својство правног лица јавног предузећа стиче уписом у Регистар Агенције за привре-дне регистре Републике 
Србије. 

Члан 8. 
 
Јавно предузеће има свој печат округлог облика 30 мм, на коме је исписан текст ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  ЂАВОЉА 
ВАРОШ, КУРШУМЛИЈА, на српском језику, ћирилицом. 
У кругу печата се налазе фигуре Ђавоље вароши. 
Јавно предузеће има – штамбиљ четвртастог облика који садржи назив јавног предузећа и друге неопходне податке 
за коришћење штамбиља, 
 

Члан 9 
 
Јавно предузеће има свој знак који користи у информативно-пропагандне и маркети-ншке сврхе.  
Знак јавног предузећа је у облику _____________________________________________. 
 
ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 10. 
 
Јавно предузеће обавља следеће делатности:  
 
1.-финансира и суфинансира издавање публикација и часописа и спровођење пропагандних акција у области 
заштите природних добра. 
2.- финансира изградњу идејних решења, научноистраживачких пројеката, студија, елабората и извођачких 
пројеката у области заштите природних добра. 
3.- финансира и суфинансира организовање акције у превенцији и санацији заштите природног добра која спроводе 
локална самоуправа, јавна предузећа, фондови, предузећа, удружења грађана, стране и домаће донаторске 
организације, невладине организације и други субјекти. 
 4.- оснивање агенције и обављање агенцијских послова у складу са законом. 
5.- израда и продаја сувенира и предмета народне радиности са мотивима Ђавоље вароши и туристичке понуде 
општине Куршумлија. 
6.-организовање уметничких колонија и продаја уметничких слика са мотивима  Ђавоље вароши  и   туристичке 
понуде општине Куршумлија. 
7.- пружање угоститељских услуга туристима. 
8.- организовање културно-уметничких  манифестација (ликовне и фото-колоније). 
9.- у складу са законом врши друге послове које му у облати заштите, уређења и експлатације повери посебном 
одлуком Влада републике Србије, скупштина општине Куршумлије. 
10.- врши промоцију и организује гласање Ђавоље вароши за светско чудо природе. 
 
 

Члан 11. 
 

Јавно предузеће, уз сагласност оснивача,  може извршити промену делатности, а такође и да поред делатности за 
чије је обављање основано, да обавља и друге делатности уз сагласност оснивача. 
 

 
ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12. 
 
Имовина јавних предузећа и других облика предузећа која обављају делатност од општег интереса чине право 
својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, 
укључујући и право коришћења добара у државној својини,односно добара од општег интереса. 
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Предузећа из става 1. овог члана, за обављање делатности од општег интереса, могу користити и средства у 
државној и другим облицима својине, у складу са законом који се уређује обављање делатности од општег 
интереса, оснивачким актом и уговором. 
 

Члан 13. 
 
ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
Органи јавног предузећа јесу:  
1) управни одбор, као орган управљања,  
2) директор, као орган пословодства  
3) надзорни орган, као орган надзора.  

Члан 14. 
 
Управни одбор јавног предузећа има пет чланова, који се именују на период од четири године. 
Председника, заменика председника, чланове управног одбора и надзорни одбор именује и разрешава оснивач. 
  

Члан 15. 
 
Директора Јавног предузећа именује и разрешава оснивач. 
Мандат директора јавног предузећа траје четири године. 
Оснивач може до именовања директора јавног предузећа да именује вршиоца дужности директора. 
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 
 

Члан 16. 
 
Оснивач јавног предузећа именује и разрешава директора јавног предузећа на период од четири године, на предлог 
управног одбора јавног предузећа и председника општине, уз могућност поновног избора. 
 
 

Члан 17. 
 

За избор директора Јавног предузећа расписује се конкурс. 
Услови за избор директора Јавног предузећа су: 
 
- висока стручна спрема, седми степен: дипломирани туризмолог, дипломирани економиста и дипломирани еколог 
 
 

 
Посебне услове за избор директора јавног предузећа утврђује Управни одбор јавног предузећа својим актом. 
 

Члан 18. 
 
Управни одбор, директор и Надзорни одбор Јавног предузећа имају свој делокруг рада, утврђен законом којим се 
уређује правни положај предузећа. 
Управни одбор ради у седницама. 
Управни одбор доноси Пословник о свом раду. 
Пословником о раду се утврђује начин сазивања седница, рада и одлучивања Управног одбора. 
 

Члан 19. 
 
Управни одбор може да ради и пуноважно одлучује ако је присутно више од половине чланова (кворум). 
Управни одбор одлучује већином гласова присутних чланова. 
У случају једнаке поделе гласова, глас председника Управног одбора је одлучујући. 
 

Члан 20. 
Управни одбор: 
 
1. -   утврђује пословну политику 
2  -  доноси Статут јавног предузећа, као општи акт, уз сагласност оснивача 
3 -  доноси средњорочни план изградње одржавања и заштите Ђавоље Вароши, годи-шњи програм радова на 
одржавању заштити, изградњи и реконструкцији туристичких и других објеката и годишњи програм пословања. 
4. -  доноси одлуке о висини цена услуга уз сагласност оснивача. 
5 -  усваја извештај о пословању јавног предузећа, периодични и годишњи финансијски извештај и упућује их 
оснивачу на разматрање и коначно усвајање. 
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6 -  одлучује о расподели добити. 
7 -  одлучује о повећању и смањењу капитала јавног предузећа. 
8 -  доноси одлуке о улагању капитала. 
 
9. – доноси план јавних набавки. 
10.- доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања. 
11.- даје сагласност на акте јавног предузећа, о систематизацији послова и радних задатака и других  аката. 
12.- обавља и друге послове утврђене статутом у складу са законом. 
Одлуке из става 1 овог члана, под тачкама 2, 3, 4, 6, 7, 9, Управни одбора доноси уз сагласност оснивача.  
 
 

Члан 21. 
 

Директор Јавног предузећа: 
- представља и заступа Јавно предузеће 
- организује и руководи процесом рада и води пословање јавног предузећа 
- одговара за законитост рада Јавног предузећа 
- предлаже средњорочни план рада Јавног предузећа, годишњи програм пословања, план јавних набавки и 
предузима мере за њихово спровођење 
- доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у Јавном предузећу, 
уз сагласност Управног одбора и оснивача 
 

 
- подноси периодичне и годишње извештаје о пословању и годишњи обрачун рада Јавног предузећа 
- извршава одлуке оснивача, Управног и Надзорног одбора Јавног предузећа 
- обавља и друге послове утврђене законом, одлуком о оснивању, Статутом, колективним уговором и законом. 
 

Члан 22. 
 

У Јавном предузећу се образује Надзорни одбор као орган надзора. 
Надзорни одбор именује и разрешава оснивач. 
Мандат чланова Управног одбора траје четири године. 
Надзорни одбор има 3 члана, једну трећину чланова Надзорног одбора чине чланови из редова запослених Јавног 
предузећа. 
 

Члан 23. 
Надзорни одбор: 
- прати спровођење Статута и других нормативних аката јавног предузећа 
- врши надзор над пословањем јавног предузећа – врши надзор над употребом материјално-финансијских 
средстава јавног предузећа, њиховом наменском употребом,  
прегледа извештаје о материјално-финансијском пословању јавног предузећа за пословну годину 
- прати извршење годишњих програма и планова јавног предузећа 
- разматра упозорења и налазе инспекцијских и других органа у вези са пословањем јавног предузећа 
- разматра годишњи извештај о пословању јавног предузећа и о томе извештава Управни одбор, директора јавног 
предузећа и оснивача о својим налазима у вези са пословањем јавног предузећа 
- контролише коришћење наменских средстава  
- врши и друге послове предвиђене законом и општим актом јавног предузећа 
- уколико установи неправилности у раду и пословању јавног предузећа Надзорни одбор о својим налазима и 
примедбама извештава Управни одбор и директора јавног предузећа, који су у обавези да о добијеним 
информацијама заузму одређен став и предузму одговарајуће мере на отклањању неправилности на које је указао 
Надзорни одбор 
- директор јавног предузећа је обавезан да обезбеди услове за рад Надзорног одбора 
- седнице Надзорног одбора сазива и председава им председник Надзорног одбора 
 
За свој рад директор, Управни и Надзорни одбор одговорни су оснивачу. 
 

Члан 24. 
 

Председник, заменик председника, чланови Управног и Надзорног одбора и директор Јавног предузећа врше своје 
функције у интересу јавног предузећа и општег интереса и у виђењу послова поступају са пажњом доброг 
привредника, поштујући интересе оснивача и права запослених. 
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Члан 25. 

 
Јавно предузеће, директор предузећа, Управни и Надзорни одбор за свој рад су одгово-рни оснивачу. 

 
УЛАГАЊЕ КАПИТАЛА 

Члан 26. 
 

Јавно предузеће које обавља делатност од општег интереса и други облици предузећа која обављају делатност од 
општег интереса могу улагати капитал у друга друштва  капитала за обављање делатности од општег интереса или 
делатности која није делатност од општег интереса, на основу претходне сагласности оснивача.. 
 
РАСПОДЕЛА ДОБИТИ 

Члан 27. 
 
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача. 
 
УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 
 

Члан 28. 
 

Унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном  плану рада и развоја. 
За сваку календарску  годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања. 
Годишњи програм пословања из става 2. овог члана посебно приказује планиране изворе прихода и позиције 
расхода по наменама, критеријуме за коришћење средстава за активности на плану пропаганде и репрезентације 
природног добра у земљи и свету. 
На планове и програме из става 1. и 2. овог  члана, сагласност даје оснивач. 
 
ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА 

Члан 29. 
 
У случају поремећаја у пословању јавно предузећа, које обавља делатност од општег интереса, оснивач може 
предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање јавног предузећа и обављање 
делатности за које је предузеће основано, осим ако је оснивачким актом и законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интереса другачије одређено, осим: 

 
- промену унутрашње организације јавног предузећа 
- разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа 
- ограничења права појединих делова јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима 
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у државној својини 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начини обављања делатности од општег интереса и 
оснивачким актом. 
Кад поремећај у пословању јавног предузећа, чији је оснивач локална самоуправа, може имати за последицу 
угрожавање живота и здравља људи или имовине, а надлежни орган оснивача не предуземе благовремене мере из 
става 1. овог члана, те мере може предузети Влада Републике Србије. 
 

 
Члан 30. 

 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу оснивач даје сагласност на: 
- Статут 
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности 
општег интереса 
- тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и друго) 
- располагање (прибављање и отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, утврђеном оснивачким актом 
- акт о општим условима за испоруку производа и услуга 
- улагање капитала 
- статусне промене 
- акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији 
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким 
актом. 
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ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 31. 
 

Запослени у јавном предузећу остварују своја права у складу са законом, овим Статутом, колективним уговором и 
другим прописима. 
 

Члан 32. 
 
Ради остваривања својих права из радног односа запослени у јавном предузећу имају право да се обрате директору, 
Управном и Надзорном одбору јавног предузећа, а у складу са законом и нормативним актима јавног предузећа. 
 

Члан 33. 
 
Надлежни органи, којима се запослени обраћају за остваривање и заштиту својих права из радног односа, дужни су 
да у року од 30 дана од дана подношења захтева, жалбе или приговора, размотре захтев, жалбу или приговор. 
 

Члан 34. 
 
Обавештавање радника јавног предузећа врши се путем писаних информација и достављањем важнијих одлука 
директора, Управног одбора, Надзорног одбора и оснивача. 
 

Члан 35. 
 
Директор јавног предузећа је дужан да обезбеди и организује информисање радника и јавности о најважнијим 
питањима из рада јавног предузећа. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 
 

Члан 36. 
 
У јавном предузећу и другим облицима предузећа  који обављају делатност од општег интереса право на штрајк 
запослени остварују у складу са законом који се уређују за  
организовање штрајка, колективним уговором и актом оснивача, односно послодавца о минимуму процеса рада. 
 

Члан 37. 
 
У случају да се у јавном предузећу, односно у другом облику предузећа које обавља делатност од општег интереса, 
не обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада, оснивач предузима неопходне мере, ако оцени да могу 
наступити штетне последице за здравље људи или њихову безбедност имовине или друге штетне не отклоњиве 
последице и то: 1) увођење радне обавезе: 2) ангажовање радника из других техничко-технолошких система и 
других радника: 3) покретање поступка за утврђивање одговорности директора и председника и чланове управног 
одбора јавног предузећа. 
ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 38. 
 
У случају заштите пословних интереса јавног предузећа и општих интереса појединих докумената који 
представљају пословну тајну, Управни одбор, директор и Надзорни одбор јавног предузећа утврђују која се 
документа сматрају пословном тајном. 
Документа и податке, који представљају пословну тајну, трећим лицима може саопштити директор или од њега 
овлашћено лице под условом да саопштење пословне тајне не наноси штету пословним интересима јавног 
предузећа или општем интересу. 
 

Члан 39. 
 

Запослени који на седницама Управног одбора или Надзорног одбора саопштава који се сматрају пословном 
тајном дужан је да чланове тог органа упозори да се ти подаци сматрају пословном тајном, а чланови органа су 
дужни да те податке чувају као пословну тајну. 
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Члан 40. 
 

Документа и подаци који представљају пословну тајну не могу се саопштавати нити чинити доступним 
неовлашћеним лицима. 
 
Пословну тајну су дужни да чувају сви запослени који на било који начин сазнају документа и податке који се 
сматрају пословном тајном. 
Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа запосленог у јавном предузећу. 
Одавање пословне тајне представља тежу повреду радне обавезе. 
 
ПРЕСТАНАК ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 41. 
 
Јавно предузеће престаје са радом: 
- уколико се трајно не остварују циљеви због којих је основано 

 
- уколико надлежни орган забрани даљи рад јавног предузећа 
- у случајевима предвиђеним законом. 

Члан 42. 
 
Иницијативу за престанак јавног предузећа могу покренути органи јавног предузећа, оснивач и други надлежни 
органи у складу са законом. 
Иницијатива мора бити образложена. 

Члан 43. 
 
Одлуку о престанку јавног предузећа доноси оснивач. 
Одлуком ис тава 1. овог члана ближе се одређују и уређују сва питања од значаја за престанак јавног предузећа, 
одређује се правни наследник и положај запослених. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 

Члан 44. 
 
Иницијативу за измене и допуне Статута јавног предузећа могу покренути:  
- Управни одбор јавног предузећа 
- Надзорни одбор јавног предузећа 
- синдикати 
- оснивач и  
- други органи у складу са законом. 

Члан 45. 
 
Иницијатива за измене и допуне Статута се подноси у писменој форми Управном одбору јавног предузећа. 
Коначну одлуку о прихватању иницијативе доноси Управни одбор, који о томе, у писменој форми, обавештава 
покретача иницијативе о прихватању или неприхватању иницијативе за измене и допуне Статута јавног предузећа. 
 
 

Члан 46. 
 
Измене и допуне Статута јавног предузећа се доносе уз сагласност оснивача. 
 
 
У Куршумлији дана  ____________________________  2009. године 
 

Члан 47. 
 
 
Статут ступа на снагу након давања сагласности од стране оснивача. 
 
 
         
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  
                                                                                                                   ЈП  ЂАВОЉА ВАРОШ 
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