
На основу члана члана 22. став 1. тачка 7) Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС" , бр.15/201 6) и члана 24. став 1. тачка 8) Покрајинске скупштинске 
одлуке о Јавном водопривредном предузећу " Воде Војводине" ("Службени лист АП 
Војводине", бр . 53/2016), Надзорни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде 

Војводине" Н ови Сад , на ХХХ седници одржаној дана 10.01 .201 7. године , донео је 

СТА Т У Т 

ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" 

1 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад, уписано у Регистар 

привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Решењем број БД . 5881/2005 
од 21 .03.2005. године, матични број: 08761809, ПИБ : 102094162 (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), овим статутом уређује правне односе унутар Јавног предузећа у складу са 

Законом о јавним предузећима и Покрајинском -скупштинском одлуком о Јавном 

водопривредном предузећу "Воде Војводине" (у даљем тексту: Одлука). 

Члан 2. 

Овим статутом се уређују питања од значаја за организовање , рад и пословање 

Јавног предузећа , а нарочито : пословно име и седиште; обележја Јавног предузећа ; 

делатност; права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног 

предузећа према оснивачу; услови и начин утврђивања и распоређивања добити ; начин 

покрића губитка и сношење ризика ; унуТрашња организација ; имовина и средства; 

задужење Јавног предузећа ; заступање Јавног предузећа ; органи Јавног предузећа и 

делокруг њиховог рада ; пословна тајна ; начин остваривања јавности у раду; заштита 

животне средине и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа . 

11 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Пословно име и седиште Јавног предузећа 

Члан 3. 

Пословно име Јавног предузећа је: Јавно водопривредно предузеће "Воде 

Војводине" Нови Сад. 

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈВП "Воде Војводине", Нови Сад. 

Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 25. 



Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси Надзорни одбор Јавног 

предузећа уз сагласност Покрајинске владе . 

Обележја Јавног предузећа 

Члан 4. 

Јавно предузеће има печате и штамбиље , чији се садржај , обл ик, величина и број, 

њихово чување и руковање, уређује посебном одлуком коју доноси директор . 

Члан 5. 

Јавно предузеће има свој знак, који симболизују претежну делатност. 

Знак Јавног предузећа одређује директор . 

Члан 6. 

Пословна писма и други документи Јавног предузећа који су упућени трећим 

лицима, ук.Ључујући и оне у електронској форми, обавезно садрже : пуно или скраћено 

пословно име Јавног предузећа, седиште и адресу, матични број, ПИБ , пословно име и 

седиште банке код које Јавно предузеће има рачун, као и број рачуна , са навођењем 

података за комуникацију (телефон, факс, mail, web страницу). 

Правни статус Јавног предузећа 

Члан 7. 

Јавно предузеће има статус правног лица које обавља делатност од општег 

интереса, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом . 

Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и 

иступа у своје име и за свој рачун. 

Одговорност за обавезе Јавног предузећа 

Члан 8. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином . 



111 ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Претежна делатност и друге делатности 

Члан 9. 

Претежна делатност Јавног предузећа према Уредби о класификацији делатности 

("Службени гласник РС" , бр . 54/201 О) је инжењерска делатност и техничко саветовање 
(шифра делатности 71.12). 

Делатности Јавног предузећа од општег интереса утврђене Законом о водама 

("Службени гласник РС", бр. 30/201 О , 93/2012 и 101 /2016) су: 

уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; 

уређење и коришћење вода; 

заштита вода од загађивања . 

Поред делатности из става 2. овог члана и делатности утврђених Одлуком, Јавно 
предузеће може да обавља и друге делатности према Уредби о класификацији 

делатности, и то : 

01 .2 гајење вишегодишњих биљака; 

01 .3 гајење садног материјала ; 

02.1 гајење шума и остале шумарске делатности; 

02.2 сеча дрвећа; 

02.З сакупљање шумских плодова; 

02.4 услужне делатности у вези са шумарством; 

03.12 слатководни риболов ; 

03.22 слатководне аквакултуре; 

08.12 експлоатација шљунка , песка глине и каолина ; 

16.1 резање и обрада дрвета; 

35.11 производња електричне енергије; 

36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 

37.00 уклањање отпадних вода; 

38.11 скупљање отпада који није опасан; 

38.21 третман и одлагање отпада који н ије опасан; 

38.32 поновна употреба разврстаних материјала ; 

39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 

41.1 О разрада грађевинских пројеката; 

42.21 изградња цевовода ; 

42.91 изградња хидротехничких објеката ; 



42.99 изградња осталих непоменутих грађевина; 

43.11 рушење објеката ; 

43.12 припремна градилишта; 

43.13 испитивање терена бушењем и сондирањем ; 

43.21 постављање електричних инсталација ; 

43.99 остали непоменути специфични грађевински радови ; 

46.1 3 посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала ; 

46. 19 посредовање у продаји разноврсних производа ; 

50.3 превоз путника унутрашњим пловним путевима ; 

50.4 превоз терета унутрашњим пловним путевима ; 

52. 1 складиштење; 

52.22 услужне делатности у воденом саобраћају; 

52.24 манипулација теретом; 

52.29 остале пратеће делатности у саобраћају; 

55.2 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак; 

55.3 делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице; 

55.9 остали смештај; 

62.0 рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности; 

68.20 изнајмљивање властитих или изјнајмљених некретнина и управљање њима; 

70.1 управљање економским субјектом ; 

71 .12 инжењерске делатности и техничко саветовање; 
71 .20 техничко испитивање и анализе; 

72.11 истраживање и експериментални развој у биотехнологији ; 

72.19 истраживање и развој у осталим природним и техничко технолошким 
наукама ; 

73.1 2 медијско представљање; 

74.90 остале стручне, научне и техничке делатности ; 

77.39 изнајмљивање осталих машина , опреме и материјалних добара; 

81.30 услуге уређења и одржавања околине ; 

82.30 организовање састанака и сајмова; 

82.99 остале услужне активности подршке пословању; 

85.59 остало образовање; 

85.60 помоћне образовне делатности; 

91.04 делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности; 

93.29 остале забавне и рекреативне делатности ; 

94.99 делатности осталих организација на бази учлањења. 



Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира 

регистроване делатности . 

У циљу потпунијег, ефикаснијег и економичнијег пословања Јавно предузеће може 

да обавља и друге делатности под условом да то не омета обављање делатности из 

става 2. овог члана. 

Оснивање зависних друштава 

Члан 10. 

Јавно предузеће може да оснује зависно друштво капитала за обављање 

делатности из члана 9. став 2. овог статута, у складу са законом. 

Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана , има 

права, обавезе и одговорности које има АП Војводина , као оснивач према Јавном 

предузећу. 

Зависно друштво капитала оснива се одлуком, уз претходну сагласност 

Покрајинске владе. 

IV ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

Овлашћења Оснивача 

Члан 11. 

Ради обезбеђења општег интереса у Јавном предузећу, Скупштина Аутономне 

покрајине Војводине даје сагласност на процену вредности капитала Јавног предузећа и 

исказивање капитала Јавног предузећа у уделима и акцијама. 

Покрајинска влада даје сагласност на следећа акта Јавног предузећа : 

1) статут; 

2) дугорочне и средњорочне планове рада и развоја Јавног предузећа и годишњи 

програм пословања ; 

3) статусне промене, оснивање других правних субјеката и улагање капитала; 

4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 

пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности , која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса утврђених Одлуком; 

5) расподелу добити Јавног предузећа и начин покрића губитака ; 

6) давање гаранција, авала , јемстава, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који не улазе у обављање делатности од општег интереса ; 

7) о задужењу Јавног предузећа ; 



8) програм својинске трансформације Јавног предузећа и одлуку о својинској 

трансформацији ; 

9) тарифу (одлука о ценама , тарифни систем и др . ), осим ако другим законом није 

предвиђено да ту сагласност даје други државни орган; 

1 О) друга акта у складу са законом који уређује обављање делатности од општег 
интереса и Одлуком . 

Предлог · за давање сагласности из става 2. овог члана , подноси надлежни 

покрајински орган управе. 

Акт на који Покрајинска влада даје сагласност сматра се донетим када Покрајинска 

влада на њега да сагласност, осим акта из става 2. тачке 3. и 7. овог члана, за чије 
доношење Покрајинска влада даје претходну сагласност Јавном предузећу. 

Члан 12. 

У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Покрајинска влада 
предузима мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано 
функционисање Јавног предузећа и обављање делатности од општег интереса, а 

нарочито: 

- промену унутрашње организације; 

- разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа; 

- ограничење у погледу права располагања и коришћења појединих средстава у 
јавној својини; 

- друге мере одређене законом који уређује обављање делатности од општег 
интереса и Одлуком. 

Однос Јавног предузећа према Оснивачу 

Планови и програми 

Члан 13. 

Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја, у складу са законом. 

Јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања 

на који Покрајинска влада даје сагласност. 

Годишњи програм пословања мора да садржи следеће елементе : 

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

2) планиране набавке; 

3) план инвестиција; 

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 
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6) план зарада и запошљавања ; 

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ , спортске активности , 

пропаганду и репрезентацију; 

8) друге елементе утврђене законом . којима се уређује правни положај јавних 

предузећа. 

Годишњи програм пословања доставља се Покрајинској влади , ради давања 

сагласности , најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о буџету Аутономне 
покрајине Војводине. 

Праћење реализације годишњег програма пословања 

Члан 14. 

Јавно предузеће дужно је да, у складу са законом и Одлуком, покрајинском органу 

управе надлежном за послове водопривреде, као ресорном органу, доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег програма пословања , у року од ЗО дана од дана 

истека тромесечја. 

Извештај из става 1. овог члана , Јавно предузеће подноси на обрасцу извештаја 

који прописује министар надлежан за послове привреде, у складу са законом . 

Остала права, обавезе и одговорности Оснивача и Јавног предузећа 

Члан 15. 

Остала права, обавезе и одговорности Оснивача према Јавном предузећу и Јавног 

предузећа према Оснивачу уређена су законом, Одлуком и другим подзаконским актима . 

владе. 

V УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ, 

НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

Члан 16. 

Добит и губитак Јавног предузећа утврђују се и распоређују у складу са законом . 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Покрајинске 

На основу одлуке из става 2. овог члана, део оставрене добити по завршном 
рачуну за претходну годину, Јавно предузеће дужно је да уплати у буџет Аутономне 
покрајине Војводине. 
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Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана , утврђују се одлуком 

Скупштине Аутономне покрајине Војводине о буџету за наредну годину , у складу са 
законом . 

Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност 

Покрајинске владе . 

Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходних година и других 

извора. 

VI УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 17. 

Јавно предузеће може да се задужује под условима који су предвиђени законом 
којим се уређује јавни дуг. 

Одлуку о задужењу Јавног предузећа доноси Надзорни одбор, уз претходну 

сагласност Покрајинске владе. 

Vll ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 18. 

Јавно предузеће, у оквиру предмета пословања заступа и представља директор 

Јавног предузећа, без ограничења. 

У оквиру својих овлашћења, директор може дати другом лицу писмено овлашћење 

за заступање Јавног предузећа. 

Члан 19. 

Надзорни одбор доноси одлуку о издавању прокуре једном или већем броју лица. 

Надзорни одбор бира и разрешава прокуристу већином од укупног броја чланова . 

Vlll ИМОВИНА, КАПИТАЛ И СРЕДСТВА 

Имовина 

Члан 20. 

Јавно предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са 

законом , Одлуком и уговором. 

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 

стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су 



пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења 

на стварима у јавној својини. 

Јавно предузеће може користити и средства у јавној својини и другим облицима 

својине, у складу са законом , Одлуком и уговором . 

Члан 21 . 

Уписани новчани капитал Јавног предузећа износи 333.518,50 динара , а уплаћени 

новчани капитал 166.759,25 динара на дан 15.05.2002. године.У и унет неновчани капитал 
износи 14.366.384.153,94 динара . 

Регистровани капитал биће усклађен с капиталом исказаним по финансијским 

извештајима у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се 

уређује регистрација привредних субјеката . 

Основни капитал из става 1. удео је Оснивача као јединог члана са 1 ОО % учешћа у 
основном капиталу Јавног предузећа . 

Средства Јавног предузећа 

Члан 22. 

Јавно предузеће у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 

следећих извора: 

- продајом производа и услуга, 

- буџета АП Војводине, 

- донација и поклона, 

- задужењем, 

- накнада за воде, 

- осталих извора, у складу са законом . 

IX ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 23. 

Јавно предузеће се организује као јединствена техничко-технолошка, пословна и 

економска целина у оквиру које се образују сектори и посебне службе, као организациони 

делови Јавног предузећа . 

и то: 

Сектори се организују за вршење сродних послова који представљају једну целину 

Технички сектор 

Сектор за развој 

,, Г-



Сектор за Хидросистем ДТД 

Сектор за економске и финансијске послове 

Сектор за правне и опште послове 

У циљу обезбеђења рационализације и ефикасности у раду , непосредно 

руковођење радом сектора , као организационих делова Јавног предузећа , врше 

помоћници директора. 

Унутрашња организација и делокруг рада сектора и посебних служби , уређују се 

актом о организацији и систематизацији послова, који доноси директор Јавног предузећа. 

Х ОРГ АНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 24. 

Органи Јавног предузећа су Надзорни одбор и директор . 

Надзорни одбор 

Члан 25. 

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Покрајинска влада , на 

период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на 

који су именовани , оставком или разрешењем , у складу са законом. 

Члан 26. 

Представника запослених у Надзорни одбор предлажу запослени тајним 

гласањем, између више кандидата који испуњавају услове из члана 26. овог статута. 

За поступак у смислу става 1. овог члана неопходно је изјашњавање најмање 2/3 
запослених у Јавном предузећу. 

Број кандидата, начин предлагања , поступак тајног гласања и друга питања у вези 

са избором представника запослених из става 1. овог члана , одређују репрезентативни 

синдикати Јавногпредузећа . 

За представника запослених именује се кандидат који добије највећи број гласова . 

О току и исходу поступка именовања води се посебан записник . 



Члан 27. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава 

следеће услове : 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова , мастер академским студијама, на мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани с 
пословима Јавног предузећа ; 

5) да познаје области корпоративног управљања или област финансија; 

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

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

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи ; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности . 

Представник запослених, поред услова из става 1. овог члана , мора да испуњава и 

следеће услове : 

1) да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја Јавног 

предузећа у последњих пет година ; 

2) да није члан политичке странке . 

Члан 28. 

Надзорни одбор: 

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговаран је за њихово спровођење; 

2) доноси годишњи програм пословања , усклађен са дугорочним и средњорочним 

планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана; 

3) усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања, 



влада . 

4) путем Покрајинске владе, подноси Скупштини Аутономне покрајине Војводине 

годишњи извештај о пословању; 

5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности ; 

6) усваја финансијске извештаје ; 

7) надзире рад директора ; 

8) ДОНОСИ статут; 

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката и 

улагању капитала ; 

1 О) доноси одлуку о расподели добити , односно о начину покрића губитака; 

11) доноси одлуку о задужењу Јавног предузећа; 

12) закључује уговоре о раду с директором Јавног предузећа ; 

13) одлучује о располагању (прибављању и отуђењу) средстава у јавној својини 

која су пренета у својину Јавног предузећа , велике вредности, која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса утврђених Одлуком ; 

14) доноси ценовнике за производе, радове и услуге које пружа Јавно предузеће ; 

15) утврђује висину накнада трошкова за обављење послова из законом утврђених 

надлежности ; 

16) доноси правилник о раду; 

17) врши и друге послове у складу са законом и статутом; 

Сагласност на акте из става 1. тачка 1), 2), 8), 10) овог члана , даје Покрајинска 

Акта из става 1. тачка 9), 11 ), 13) и 16) овог члана, Надзорни одбор доноси уз 
претходну сагласност Покрајинске владе. 

Сагласност на акте из става 1. тачка 14) и 15) овог члана, даје покрајински орган 
управе надлежан за послове водопривреде, уколико нису обухваћени годишњим 

програмом пословања Јавног предузећа . 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 

надлежности на директора или друго лице у Јавном предузећу . 



Члан 29. 

Седнице Надзорног одбора се одржавају у седишту Јавног предузећа. 

Председник Надзорног одбора може одлучити да се седница Надзорног одбора 

одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице . 

Члан ЗО. 

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и председава 

њима. 

Седницом Надзорног одбора може да председава и неко од чланова Надзорног 

одбора кога председник овласти за то . 

Седницама Надзорног одбора обавезно присуствује директор Јавног предузећа, 

али без права одлучивања . 

Члан 31. 

У изузетно хитним случајевима, када одлагање доношења одређене одлуке не би 

било у интересу Јавног предузећа, Надзорни одбор може донети одлуку и без сазивања и 

одржавања седнице (писмено, телефонски, телеграфски или на други сличан начин) ако 

се томе не противи ниједан члан Надзорног одбора и ако сви чланови Надзорног одбора 

могу остварити своје право гласања . 

У случају из става 1. овог члана , председник Надзорног одбора обавештава 

чланове о неопходности доношења одлуке , без сазивања и одржавања седнице и 

упознаје их са одлуком коју треба донети . 

Ако се ниједан члан Надзорног одбора не противи доношењу одлуке на начин 

утврђен ставом 1. овог члана, одлука се сматра донетом, када се за њу изјасни већина од 
укупног броја чланова Надзорног одбора. 

У случају да се било који члан Надзорног одбора противи доношењу одлуке, без 

сазивања и одржавања седнице, председник Надзорног одбора прекида даље активности 

у погледу доношења одлуке на овај начин. 

На првој седници по доношењу одлуке, на начин из става 1. овог члана , 

председник Надзорног одбора подноси информацију о донетој одлуци . 

Члан 32. 

Рад Надзорног одбора ближе се уређује пословником који доноси овај орган. 

Члан 33. 

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за 

рад у Надзорном одбору. 
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Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање , одређује Влада Републике Србије. 

Директор 

Члан 34. 

Директора именује Покрајинс~а влада на период од четири године , на основу 

спроведеног јавног конкурса по поступку утврђеном законом и Одлуком . 

Члан 35. 

За директора се именује лице које испуњава следеће услове : 

1) да је пунолетно и пословно способно ; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године , односно на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама ; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три година радног искуства, на пословима који су повезани с 
пословима Јавног предузећа ; 

5) да познаје област коорпоративног управљања; 

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

7) да није члан политичке странке , односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци ; 

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

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи ; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана ; 

- обавезно лечење алкохоличара ; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Директор је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења 

јавних функција . 



Члан 36. 

Директор : 

1) представља и заступа Јавно предузеће ; 

2) организује и руководи процесом рада; 

3) води пословање Јавног предузећа ; 

4) одговара за законитост рада Јавног предузећа ; 

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

предузећа и одговоран је за њихово спровођење ; 

6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење ; 

7) предлаже финансијске извештаје ; 

8) извршава одлуке Надзорног одбора; 

9) бира извршног директора; 

1 О) бира представника Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је 

једини власник Јавно предузеће ; 

11) закључује уговор о раду са извршним директором, у складу са законом којим се 

уређују радни односи ; 

12) доноси акт о ораганизацији и систематизацији радних места и друге опште акте 

у складу са законом и овим статутом , 

13) доноси појединачне акте о правима, обавезама и одговорностима запослених 

и друге појединачне акте; 

14) врши друге послове утврђене законом , Одлуком и овим статутом . 

На избор представника Јавног предузећа у скупштини друштва капитала из става 

1. тачка 1 О) овог члана сагласност даје надлежни орган оснивача . 

Члан 37. 

Директор је самосталан у свом раду, за свој рад одговоран је Оснивачу, а за 

извршавање одлука Надзорног одбора одговоран је Надзорном одбору. 

У случају одсутности или спречености да обавља послове, директора замењује 

помоћник директора кога он овласти . 

Извршни директор 

Члан 38. 

За извршног директора Јавног предузећа бира се лице које испуњава следеће 

услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 



2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године , односно на основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ 
бодова , на мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама ; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за каје се захтева високо 

обарзовање из тачке 2) овог члана ; 

4) да има три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у Јавном 

предузећу; 

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

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: 

обавезно психијатријско лечење и чувањеу здравственој установи; 

обавезно психијатријско лечење на слободи; 

обавезно лечење наркомана; 

обавезно лечење алкохоличара ; 

забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Члан 39. 

Јавно предузеће има једног извршног директора за област коју одреди директор. 

Извршни директор не може имати заменика. 

Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном предузећу . 

Члан 40. 

Извршни директор за свој рад одговара директору. 

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио 

директор, у складу са Одлуком и овим статутом . 

Члан 41 . 

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију у складу са условима и критеријумима за утврђивање стимулације и у висини 

које утврђује Влада Републике Србије. 

Одлуку о исплати стимулације директору и извршном директору доноси Надзорни 

одбор уз сагласност Покрајинске владе. 



Одлуку о исплати стимулације извршном директору, Надзорни одбор доноси на 

предлог директора. 

XI ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Врста општих аката 

Члан 42. 

Општи акти Јавног предузећа су статут, колекти вни уговор, правилници , одлуке и 

дуги акти , којима се на општи начин уређују питања од значаја за рад и пословање Јавног 

предузећа . 

Статут је основни акт Јавног предузећа и сви други општи и појединачни акти 

Јавног предузећа морају бити у сагласности са статутом. 

Надлежност за доношење општих аката 

Члан 43. 

Надзорни одбор доноси статут, пословник о свом раду и одлуке, а директор доноси 

правилнике и одлуке које нису у надлежности Надзорног одбора . 

Ако законом или овим статутом није другачије предвиђено , опште и појединачне 

акте Јавног предузећа доноси директор . 

Ступање на снагу општих аката 

Члан 44. 

Општи акти Јавног предузећа ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли у седишту Јавног предузећа , ако законом , овим статутом или општим 

актом није другачије одређено . 

Члан 45. 

Општи и други акти Надзорног одбора и директора објављују се на интернет 

страници Јавног предузећа ако је то законом прописано , ако су од значаја за јавност или 

ако то одлучи орган који је акт донео. 

Општи и други акти Надзорног одбора и директора могу се објављивати на 

интерном порталу Јавног предузећа. 

)'.' -/\; ~- . -



Дужност чувања пословне тајне важи и после престанка одређеног статуса у 

Јавном предузећу, а најдуже за пет година од дана престанка. 

Члан 50. 

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне ако је саопштавање 

податка који је заштићен пословном тајном предвиђено као законска обавеза, ако је оно 

неопходно ради обављања послова или заштите интереса Јавног предузећа или ако је 

учињено надлежним органима или јавности искључиво ради указивања на постојање 

дела кажњивог законом . 

Члан 51. 

Директор покреће поступак за накнаду штете против лица које је повредило 

дужност чувања пословне тајне, односно Надзорни одбор ако се поступак покреће против 

директора. 

XIV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 52. 

Запослени у Јавном предузећу остварују права, обавезе и одговорности по основу 

рада у складу са законом, колективним уговором и другим општим и појединачним 

правним актима. 

Члан 53. 

Директор обавештава запослене у Јавном предузећу о свом раду и пословању 

Јавног предузећа. 

Обавештавање запослених у Јавном предузећу о питањима из става 1. овог члана , 

врши се редовно , благовремено и потпуно, путем огласне табле, билтена, интерног 

портала или на други погодан начин . 

Члан 54. 

Јавно предузеће обезбеђује услове за синдикално организовање запослених у 

складу са законом и општим актом. 

Репрезентативни синдикат има право да од директора захтева инфомације и 

објашњења по свим питањима која се односе на права запослених у Јавном предузећу, 

као и да о свом ставу по тим питањима, обавести директора Јавног предузећа. 

Члан 55. 

Запослени у Јавном предузећу ради заштите својих професионалних и економских 

интереса по основу рада, остварују право на штрајк у складу са законом, колективним 

уговором, односно правилником о раду и посебним актом оснивача . 



Xll ЈАВНОСТ У РАДУ 

Члан 46. 

Јавно предузеће дужно је да јавност у раду обезбеди на законом прописан начин . 

За јавност у раду Јавног предузећа одговоран је директор. 

Члан 47. 

јавно предузеће дужно је да на својој интернет страници објави : 

1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршног директора ; 

2) организациону структуру; 

3) годишњи програм пословања као и све његове измене и допуне; 

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања ; 

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора ; 

6) информације које су актом ВЛаде РС одређене као информације од нарочитог 

значаја за јавност; 

7) друге информације од значаја за јавност. 

Јавно предузеће може да информише јавност о свом раду и пословању путем 

средстава јавног информисања . 

Xlll ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 48. 

Пословном тајном Јавног предузећа сматрају се исправе и подаци чије би 

саопштавање неовлашћеним лицима било противно интересима и пословном угледу 

Јавног предузећа . 

Надзорни одбор утврђује својим актом које се исправе и подаци сматрају 

пословном тајном , ако одређена исправа или податак нису утврђени за пословну тајну 

законом или другим прописом . 

Актом из става 2. овог члана утврђује се и начин означавања исправа , односно 

података кој и су утврђени као пословна тајна , мере које се предузимају у циљу чувања 
тајности података, начин саопштавања пословне тајне , као и лица овлашћена за 
саопштавање . 

Члан 49. 

Пословну тајну Јавног предузећа дужни су да чувају чланови Надзорног одбора , 

директор и сви запослени у Јавном предузећу који на било који начин сазнају за податак 

кој и представља пословну тајну. 

~·· 



У случају штрајка запослених у Јавном предузећу , мора се обезбедити минимум 

процеса рада у обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине, у складу са законом. 

XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 56. 

Јавно предузећа је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања 

штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности животне 

средине. 

Актом Надзорног одбора детаљније ће се утврдити активности Јавног предузећа 

ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима Оснивача који регулишу 

област заштите животне средине. 

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 57. 

Јавно предузеће је дужно да остале опште акте усклади са овим статутом у року 

од ЗО дана од дана његовог ступања на снагу . 

Члан 58. 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Јавног предузећа бр. V-
72/37 донет 15.03.2013. године. 

У Новом Саду, 

Број: V-7JI !) 
Дана : ___ _ 

Члан 59. 
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