
На основу члана 15. став 1. тач. 9. и 58. Закона о локалним изборима  („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010–одлука УС 
и 54/2011), а у вези са чланом  85. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, бр. 35/2000, 57/2003 – одлука 
УСРС, 72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 
36/2011 и 104/2009 – др. закон) и члана 10. став 1. тачка 9. Пословника Градске изборне комисије комисије („Службени лист града 
Београда”, бр. 3/2012 и 11/2012), Градска изборна комисија је на 46. седници, одржаној 25. маја 2012. године у 9.30 часова, усвојила  

ИЗВЕШТАЈ
О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА, ОДРЖАНИМ 6. МАЈА 

2012. ГОДИНЕ 
1. Укупни резултати избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 6. маја 2012. године, су:

1. Број бирача уписаних у бирачки списак 1.576.795
2. Укупан број бирача који су гласали 854.303  (54.18%)
3. Број примљених гласачких листића 1.571.828
4. Број неупотребљених гласачких листића 715.668
5. Број употребљених гласачких листића 853.027
6. Број неважећих гласачких листића 35.944 (4.21%)
7. Број важећих гласачких листића 817.083 (95.64%)
8. Број бирача који су гласали ван бирачког места 6.067
9. Број гласова и број мандата које су добиле поједине изборне листе:

Редни 
број Назив изборне листе

Број гласова 
које је добила 
изборна листа

% од бирача 
који су гласали

Број мандата 
које је добила 
изборна листа

% ос-
војених 
мандата

1 2 3 4 5 6
1. ДРАГАН ЂИЛАС ИЗБОР ЗА БОЉИ БЕОГРАД 300.321 35.15 50 45.45

2.

1. ПОКРЕНИМО БЕОГРАД – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, 
НОВА СРБИЈА, АСОЦИЈАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА 
СРБИЈЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА – ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, КОАЛИЦИЈА 
УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ)

219.198 25.66 37 33.64

3. 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕ-
НИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) – Милан Кркобабић 77.971 9.13 13 11.82

4. 3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 63.724 7.46 10 9.09
5. 4. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 33.598 3.93 0 0.00
6. 5. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ 23.685 2.77 0 0.00

7.

ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ 
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТ-
СКА УНИЈА, БОГАТА СРБИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА САНЏАКА, ЗЕЛЕНА ЕКОЛОШКА 
ПАРТИЈА –  ЗЕЛЕНИ

41.181 4.82 0 0.00

8. ГРУПА ГРАЂАНА ПОКРЕТ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНА – ЈОВАН СРЕТКОВИЋ ЈОЛЕ 1.805 0.21 0 0.00
9. ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА 7.610 0.89 0 0.00
10. НСД БЕОГРАД – ДР ДУШАН ЈАЊИЋ 907 0.11 0 0.00
11. ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ БЕОГРАДА 30.441 3.56 0 0.00
12. КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА – ЈОСИП БРОЗ 6.749 0.79 0 0.00
13. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ – НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ 2.670 0.31 0 0.00
14. РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА – МИРКО БЕОКОВИЋ 356 0.04 0 0.00
15. СРПСКА МОНАРХИСТИЧКА СТРАНКА „СРПСКА СЛОГА” – ЉУБОМИР СИМИЋ 913 0.11 0 0.00
16. НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 5.954 0.70 0 0.00

 2. Овај извештај објавити у „Службеном листу града Београда”.
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Број 31 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. мај 2012.

На основу чл. 15, 43. и 45. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука УС и 
54/2011), и члана 10. Пословника Градске изборне комиси-
је („Службени лист града Београда”, бр. 3/2012 и 11/2012), 
Градска изборна комисија на 46. седници, одржаној 25. маја 
2012. године у 9.30 часова, донела је  

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ 
ГРАДА БЕОГРАДА 

I. На основу Извештаја о укупним резултатима избора 
за одборнике Скупштине града Београда, одржаним 6. маја 
2012. године, а у складу са чланом 43. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – 
одлука УС и 54/2011), Градска изборна комисија додељује 
мандате кандидатима са изборних листа које су освојиле 
одборничке мандате, по редоследу на изборној листи, почев 
од првог кандидата, и то: 

1. Са изборне листе Драган Ђилас Избор за бољи Бео-
град, мандати се додељују следећим кандидатима

Ред. 
Бр.

Ред. 
бр.на 
изб.
 лис-

ти

Име и презиме Год. 
рођења Занимање

1. 1. Драган Ђилас 1967. дипломирани инжењер машинства

2. 2. Александар Шапић 1978. магистар у области менаџмента 
предузећа

3. 3. Татјана Пашић 1964. дипломирани правник
4. 4. Александар Бијелић 1975. дипломирани менаџер у спорту
5. 5. Живорад Анђелковић 1969. магистар техничких наука
6. 6. Љиљана Јовчић 1964. дипломирани логопед
7. 7. Божидар Ђелић 1965. економиста
8. 8. Дејан Васовић 1966. архитектa
9. 9. Марија Лековић 1963. дипломирани грађевински инжењер
10. 10. Жељко Ожеговић 1962. дипломирани економиста
11. 11. Војислав Јаношевић 1946. позоришни продуцент
12. 12. Невенка Николић 1976. економиста
13. 13. Зоран Алимпић 1965. дипломирани инжењер шумарства
14. 14. Жељко Јоветић 1976. професор физичке културе
15. 15. Бојана Савић 1986. студент

16. 16. Бранимир Кузма-
новић 1968. инжењер електротехнике

17. 17. Владимир Николић 1957. дипломирани правник 

18. 18. Љиљана Кузмановић 
Вујаковић 1968. дипломирани дефектолог

19. 19. Данило Башић 1973. дипломирани инжењер машинства
20. 20. Милан Поповић 1948. економиста
21. 21. Наташа Миловановић 1978. дипломирани менаџер
22. 22. Дејан Мали 1968. дипломирани менаџер
23. 23. Зоран Костић 1965. дипломирани инжењер машинства

24. 24. Оливера Кнежевић 1965. организатор програма културних 
активности

25. 25. Бранислав Белић 1932. дипломирани правник
26. 26. Милан Тлачинац 1964. дипломирани историчар
27. 27. Николета Томић 1970. дипломирани филолог
28. 28. Стојан Николић 1976. дипломирани маркетинг менаџер

29. 29. Јасминко Хаџисали-
ховић 1967. дипломирани индустријски менаџер

30. 30. Ивана Јеремић 1980. политиколог

31. 31. Бојан Милић 1972. дипломирани  инжењер индус-
тријског менаџмента

32. 32. Владимир Лалић 1975. дипломирани инжењер организаци-
оних наука

33. 33. Нада Зоњић 1946. наставница биологије у пензији

Ред. 
Бр.

Ред. 
бр.на 
изб.
 лис-

ти

Име и презиме Год. 
рођења Занимање

34. 34. Никола Дмитраши-
новић 1975. дипломирани политиколог за међу-

народне послове

35. 35. Владимир Радовић 1984. струковни инжењер графичке 
технологије – специјалиста

36. 36. Милена Бићанин 1964. професор историје
37. 37. Радомир Јовичић 1954. доктор техничких наука
38. 38. Зоран Матић 1959. професор разредне наставе
39. 39. Драгана Кнежевић 1963. лекар специјалиста офталмолог

40. 40. Слободан Станими-
ровић 1964. струковни инжењер индустријског 

инжењерства

41. 41. Александра Ракоче-
вић-Хрњак 1967. магистар медицинских наука 

42. 42. Катарина Бугарчић 1984. струковна менаџерка за мала и 
средња предузећа

43. 43. Немања Пјевац 1983. економски техничар
44. 44. Иван Кушић 1985. апсолвент шумарства
45. 45. Тамара Матковић 1989. студент
46. 46. Горан Обућински 1981. дипломирани правник
47. 47. Срђан Сандић 1985. дипломирани правник
48. 48. Александра Досковић 1970. дипломирани правник
49. 49. Богољуб Цветковић 1952. економиста
50. 50. Зоран Ђинђић 1955. саобраћајни техничар

2. Са изборне листе Покренимо Београд – Томислав Ни-
колић (Српска напредна странка, Нова Србија, Асоцијација 
малих и средњих предузећа и предузетника Србије, Демо-
кратска партија Македонаца–Демократска партија на Ма-
кедонците, Покрет снага Србије–БК, Покрет социјалиста, 
Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији), ман-
дати се додељују следећим кандидатима

Ред. 
Бр.

Ред. 
бр.на 
изб.

 листи

Име и презиме Год. 
рођења Занимање

51. 1. Александар Вучић 1970. дипломирани правник
52. 2. Mр Небојша Стефановић 1976. магистар економских наука
53. 3. Биљана Деврња 1963. ликовни уметник

54. 4. Проф. др  Дејан Ђурђевић 1974. професор Универзитета у 
Београду

55. 5. Александар Вулин 1972. дипломирани правник

56. 6. Јасмина Митровић-Марић 1965. докторант савремених 
студија културе

57. 7. Никола Петровић 1974. дипломирани економиста
58. 8. Зоран Башановић 1961. дипломирани економиста

59. 9. Ивана Томић 1982. дипломирани инжењер 
пословне информатике

60. 10. Александар Јокић 1974. професор
61. 11. Слободан Ћустић 1958. глумац
62. 12. Мр Дијана Хркаловић 1987. магистар психологије
63. 13. Владимир Мандић 1980. дипломирани правник

64. 14. Душан Благојевић 1975. дипломирани информа-
тичар

65. 15. Зорана Дринчевић 1988. правни техничар
66. 16. Немања Мањак 1987. студент
67. 17. Дмитар Ђуровић 1962. дипломирани менаџер
68. 18. Сања Марић 1981. дипломирани политиколог
69. 19. Александар Јовичић 1987. економиста
70. 20. Марио Малетић 1985. дипломирани правник
71. 21. Бојана Секуловић 1979. службеник
72. 22. Др Милан Божић 1952. професор Универзитета

73. 23. Милош Томић 1971. мастер осигурања–менаџ-
мент

74. 24. Светлана Стевић 1984. економски техничар
75. 25. Ненад Николић 1987. студент права
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Ред. 
Бр.

Ред. 
бр.на 
изб.

 листи

Име и презиме Год. 
рођења Занимање

76. 26. Александар Мирковић 1988. студент

77. 27. Сања Кондић 1969. професор специјалиста за 
односе са јавношћу

78. 28. Ненад Косановић 1959. професор народне одбране
79. 29. Славиша Дамјановић 1981. дипломирани економиста
80. 30. Зорица Милошевић 1983. зубни техничар
81. 31. Игор Ољача 1986. студент
82. 32. Мирко Глушчевић 1979. службеник
83. 33. Нена Миленковић 1988. студент

84. 34. Мирко Рајковић 1962. дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије

85. 35. Горан Спасојевић 1968. пољопривредни техничар

86. 36. Гордана Карић 1982. менаџер за медије и кому-
никације

87. 37. Ненад Јевремовић 1978. дипломирани правник

3. Са изборне листе Демократска странка Србије – 
Војислав Коштуница, мандати се додељују следећим канди-
датима

Ред. 
Бр.

Ред. 
бр.на 
изб.

 листи

Име и презиме Год. 
рођења Занимање

88. 1. Александар Поповић 1971. др хемијских наука
89. 2. Андреја Младеновић 1975. правник
90. 3. Милица  Радовић 1976. дипл. правник
91. 4. Др Горан Мандић 1978. дипл. економиста
92. 5. Радомир Наумов 1946. дипл.инж.електротехнике
93. 6. Санда Рашковић–Ивић 1956. доктор психијатрије

94. 7. Раденко Дурковић 1973. дипл.инж.производног 
менаџмента

95. 8. Дејан Чулић 1971. дипл. инж.информатике
96. 9. Верка Обућина 1959. др педијатрије
97. 10. Небојша Бакарец 1963. грађевински инжењер

4. Са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка пар-
тија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије 
(ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) – Милан Кркобабић, ман-
дати се додељују следећим кандидатима

Ред. 
Бр.

Ред. 
бр.на 
изб.

 листи

Име и презиме Год. 
рођења Занимање

98. 1. Александар Антић 1969. дипл. економиста 
99. 2. Милан Кркобабић 1952. дипл. економиста

100. 3. НевенаСтојановић 1986. дипл. економиста, ме-
наџер у трговини

101. 4. Никола Никодијевић 1981. студент

102. 5. Владан Ђукић 1959.
градски секретар за со-
цијалну заштиту, пилот 
у пензији

103. 6. Милена Јанићијевић 1957. педијатар
104. 7. Горан Алексић 1954. дипл. математичар

105. 8. Мариа Марков 1982. дипл. менаџер масовних 
медија

106. 9. Никола Прелевић 1987. студент
107. 10. Профир Ранчић 1939. пензионер правник
108. 11. Марија Вукадиновић 1985. економски техничар

109. 12. Александар Лукић 1962. директор привредног 
друштва

110. 13. Милан Јанковић 1956. др економских наука

II. Градска изборна комисија ће у складу са чланом 45. 
Закона о локалним изборима, кандидатима којима је доде-
лила мандат, издати уверења да су изабрани за одборнике 
Скупштине града Београда. 

III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Градска изборна комисија
Број 013-716-2/12, 25. маја 2012. године

Председник
Иван Шебек, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

МЛАДЕНОВАЦ

На основу члана 8. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, 
дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила („Службени лист града Београда”, број 12/12), Служба за 
скупштинске послове Управе градске општине Младеновац сачинила је пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног кому-
налног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хи-
гијене, гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац обухвата Одлуку о организовању Комуналне радне организације за 
производњу, дистрибуцију воде и одржавање хигијене „12. октобар” н.суб.о. ООУР-а Младеновац, од посебног друштвеног 
интереса у јавно предузеће, број 06-57/89-I од 27. јуна 1989. године, као и њене измене и допуне објављене у „Службеном 
листу града Београда”, бр. 24/01, 28/02, 11/04, 13/05 и 12/12, без прелазних и завршних одредби.

ОДЛУКА

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ 
ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА „МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

– пречишћен текст –

Члан 1.

Комунална радна организација за производњу, дистрибуцију воде и одржавање хигијене „12. октобар” н.суб.о.ООУР-а 
Младеновац, Живомира Савковића брoj 32, са основним организацијама у свом саставу:

1. Основна организација удруженог рада за производњу и дистрибуцију воде „Водовод и канализација”, н.суб.o. Младе-
новац, Живомира Савковића брoj 32.
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2. Основна организација удруженог рада за одржавање 
хигијене „Чистоћа, гробље и зеленило” н.суб.о. Младеновац, 
Живомира Савковића број 32, са „Радном заједницом зајед-
ничке службе” у саставу радне организације, организује се у 
јавно предузеће.

Члан 2.

Јавно предузеће послује под фирмом: Јавно комунално 
предузеће за производњу, дистрибуцију воде, одржавање 
хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац (у 
даљем тексту: предузеће).

Скраћени назив фирме је: ЈКП „Младеновац”, Младе-
новац.

Члан 3.

Седиште предузећа је у Младеновцу, Улица краљице Ма-
рије број 32.

Члан 4.

Промена седишта и фирме предузећа врши се уз саглас-
ност оснивача.

Члан 5.

Претежна делатност предузећа је: 
– 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Предузеће обавља и следеће делатности:
– 3700 уклањање отпадних вода,
– 3811 скупљање отпада који није опасан,
– 3821 третман и одлагање отпада који није опасан,
– 3832 поновна употреба разврстаних материјала,
– 4211 изградња путева и аутопутева,
– 4221 изградња цевовода,
– 4299 изградња осталих непоменутих грађевина,
– 4311 рушење објеката,
– 4312 припремна градилишта,
– 4322 постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатизационих система,
– 4399 остали непоменути специфични грађевински ра-

дови,
– 4511 трговина аутомобилима и лаким моторним вози-

лима,
– 4519 трговина осталим моторним возилима,
– 4520 одржавање и поправка моторних возила,
– 4673 трговина на велико дрветом, грађевинским мате-

ријалом и санитарном опремом,
– 4674 трговина на велико металном робом, инсталаци-

оним материјалима, опремом и прибором за грејање,
– 4677 трговина на велико отпацима и остацима,
– 4778 остала трговина на мало новим производима у 

специјализованим продавницама,
– 4941 друмски превоз терета,
– 7111 архитетонска делатност,
– 7112 инжењерске делатности и техничко саветовање,
– 8129 услуге осталог чишћења,
– 8130 услуге уређења и одржавања околине,
– 9603 погребне и сродне делатности.

Члан 6.

Поред наведених послова из претходног члана  преду-
зеће може обављати и друге послове који се уобичајно врше 
уз наведене делатности, ради потпунијег искоришћавања 
капацитета и материјала који се употребљавају за вршење 
основних делатности, као и послове који се у мањем обиму 
и привремено обављају, што ће се ближе утврдити статутом 
предузећа.

Члан 7.

За послове из члана 6. ове одлуке предузеће је дужно да 
организује посебну књиговодствену евиденцију о резулта-
тима пословања.

Оснивач може привремено или трајно да обустави вр-
шење послова из члана 6. ове одлуке уколико то доводи  у 
питање или негативно утиче на вршење комунланих делат-
ности из члана 5. ове одлуке.

Члан 8.

Предузеће  не може да мења делатност без сагласности 
оснивача.

Члан 9.

Предузеће је дужно да трајно и систематски обезбеђује 
комуналне производе и услуге у складу са условима, стан-
дардима и нормативима утврђеним законом и другим про-
писима.

Члан 10.

Предузеће се организује и послује ради:
1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег 

интереса и уредног задовољавања потреба корисника про-
извода и услуга,

2. развоја и унапређивања обављања делатности од 
општег интереса,

3. обезбеђивања техничко-технолошког и економског је-
динства система и усклађености његовог развоја,

4. стицања добити,
5. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Члан 11.

Оснивачки улог градске општине Младеновац исказан 
је кроз вредност непокретности, средстава опреме и новча-
них средстава које је општина обезбедила за почетак и рад 
предузећа.

 Средства из става 1. овог члана, предузеће не може 
отуђити без сагласности оснивача.

Члан 12.

Оснивач учествује у расподели добити и сношењу ризи-
ка сразмерно висини уложеног капитала у укупном капита-
лу предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор пре-
дузећа. Статутом предузећа ближе се утврђују критеријуми 
и начин расподеле добити и сношење ризика, односно по-
кривање губитака.
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Члан 13.

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом 
имовином.

Члан 14.

Имовину предузећа чине покретне и непокретне ствари, 
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права, укључујући и право коришћења добара у државној 
својини, односно добара од општег интереса.

Вредност и структура државног капитала којом послује 
предузеће утврђена је Одлуком дирекције за процену капи-
тала Београд са стањем на дан 31. децембра 1998. године, 
као државни капитал, у $ 8.110.021.

Члан 15.

Унапређење рада и развоја предузећа заснива се на 
средњерочном и дугорочном плану рада и развоја.

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи 
програм пословања.

Саставни делови планова и програма су и финансијски 
планови.

На планове и програме из ст. 1. и 2. овог члана саглас-
ност даје оснивач.

Члан 16.

Предузеће одлучује о цени комуналних производа и ус-
луга које наплаћује непосредним корисницима уз претход-
ну сагласност председника градске општине. 

Члан 17.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-
зећу, Скупштина градске општине даје сагласност на:

1. Статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делат-
ности од општег интереса,

3. располагање (прибављања и отуђење) имовином пре-
дузећа веће вредности, која је у непосредној функцији оба-
вљања делатности од општег интереса,

4. акт о општим условима за испоруку производа и ус-
луга,

5. улагање капитала,
6. статусне промене,
7. акт о процени вредности државног капитала и иска-

зивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку 
о својинској трансформацији,

8. друге одлуке у складу са законом којим се уређује оба-
вљање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

Члан 18.

Предузеће стиче средства за обављање делатности:
– продајом производа и вршењем услуга из члана 5. ове 

одлуке;
– пружањем других услуга из члана 6. ове одлуке,
– из кредита,
– из осталих прихода и извора.

Предузеће је дужно да сваке године одређени износ из 
добити уноси у обавезну резерву у складу са законским 
прописима.

Члан 19.

У случају поремећаја у пословању предузећа оснивач 
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несме-
тано функционисање предузећа и обављање делатности за 
које је предузеће основано, а нарочито:

1. промену унутрашње организације  предузећа;
2. разрешење органа које именује и именовање привре-

мених органа предузећа;
3. ограничење права појединих делова предузећа да ис-

тупају у правном промету са трећим лицима;
4. ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима у државној својини;
5. друге мере одређене законом којим се уређују услови 

и начин обављања делатности од општег интереса.

Члан 20.

Органи предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор предузећа чине управу пре-

дузећа.

Члан 21.

Управни одбор има  седам чланова, од којих је један 
председник и  које именује и разрешава Скупштина градске 
општине на период од четири године. 

 пет чланова именују се  од представника оснивача, а  
два од представника запослених.

Представници запослених предлажу се на начин 
утврђен статутом.

Председник Управног одбора има заменика кога 
одређује оснивач актом о именовању Управног одбора.

Управни одбор има делокруг Управног одбора и 
Скупштине, утврђен законом којим се уређује правни поло-
жај предузећа и Статутом.

Члан 22.

Актом о именовању председника и чланова Управног 
одбора предузећа може се одредити да председник Управ-
ног одбора остварује у предузећу права и обавезе из радног 
односа.

Чланови Управног одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Управном одбору, чију висину утврђује Уп-
равни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних 
у годишњем програму пословања предузећа у складу са за-
коном.

Члан 23.

Надзорни одбор има  три члана, од којих је један пред-
седник и  које именује и разрешава Скупштина градске 
општине на период од четири године. 
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Два члана именују  се од представника оснивача, а један 
од представника запослених.

Представник запослених предлаже се на начин утврђен 
статутом предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду чију висину утврђује Управни одбор 
предузећа на основу критеријума садржаних у годишњем 
програму пословања предузећа у складу са законом.

Надзорни одбор предузећа има делокруг утврђен зако-
ном којим се уређује правни положај предузећа и Статутом.

Члан 24.

На чланове Управног и Надзорног одбора непосредно се 
примењују одредбе закона којим се уређују питања о искљу-
чењу избора, неспојивости функција, обавештавању, клаузу-
ли конкуренције и клаузули конфликтности интереса.

Члан 25.

Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 
градске општине на период од четири године. 

Директор заступа предузеће и врши друге послове 
утврђене законом и Статутом предузећа.

Оснивач може до именовања директора предузећа да 
именује вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора може обављати ту функ-
цију најдуже једну годину.

Управни одбор закључује уговор о раду са директором, 
односно вршиоцем дужности директора јавног предузећа.

Члан 26.

Предузеће је дужно да организује обављање делатности 
на начин којим се осигурава безбедност на раду, као и спро-
вођење прописаних мера заштите на раду и радне средине, 
односно да у обављању своје делатности обезбеди потребне 
услове за заштиту и унапређење човекове животне среди-
не и за спречавање узрока и отклањање штетних последица 
које угрожавају природне и радом стечене вредности чове-
кове животне средине.

Члан 27.

Начин унутрашњег организовања и вршења делатности 
предузећа ближе се утврђује Статутом предузећа.

Члан 28.

У предузећу право на штрајк запослени остварују у 
складу са законом којим се уређују услови за организовање 
штрајка, колективним уговором и актом оснивача о мини-
муму процеса рада.

Управа градске општине Младеновац
Служба за скупштинске послове

Број I-00-06-1-1/14/2012,  4. априла 2012. године

Начелник 
Снежана Симић,с.р.
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