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На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016), Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гл. РС, број 104/2016),  Закона о привредним 

друштвима („Сл. гл. РС, број 05/2015), Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 

9/2016) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 

2/2018), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Наш дом” Пожега, на својој 

седници од 27.04.2018. године, донео је: 

 

             СТАТУТ 

            ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

              „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 
 

                                    1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега (у даљем тексту: ЈКП „Наш дом“) је 

правни следбеник ЈКП „Наш Дом“ Пожега, основаног 29.12.1989. године, а које преузима 

сва права и обавезе ЈКП „Наш Дом“. 

Јавно комунално предузеће из става 1. овог члана основано је и послује на неодређено 

време, ради: 

 

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног 

задовољавања потреба корисника комуналних услуга, 

2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, 

3. стицања добити, 

4. остваривања другог законом утврђеног интереса. 

 

Члан 2. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ се оснива тако да комуналне делатности обавља на 

начин који обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју 

општине  Пожеге и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и 

економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност 

сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од 

општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба 

корисника комуналнх услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност 

са другим системима. 

Члан 3. 

Скупштина општине Пожега оснива Јавно комунално предузеће „Наш дом“ (у даљем 

тексту ЈКП „Наш дом“), ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих 

корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода. 

Члан 4. 

Скупштина општине Пожега оснива ЈКП „Наш дом“ ради обезбеђивања трајног обављања 

делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника 

услуга, а посебно: 

- Ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода, 

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, 

бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и 

одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 

посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних 
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чесми и фонтана, 

- Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и 

санација зелених рекреативних површина и приобаља, 

- Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација 

делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за 

обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа, 
- Управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење 

јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање 

моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и 

постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу 

надлежног органа; 

- Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља 

(мртвачница, капела и крематоријум), сахрањивање или кремирање, 

одржавање градских гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних 

остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до 

крематоријума; 

- Хватање, збрињавање, ветеринарска негаи смештај напуштених и 

изгубљенихживотиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, 

лишавање животаза неизлечиво болесне и повређене напуштене и 

изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и 

мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене 

до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 

порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних 

организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.  

 

Члан 5. 

Права и обавезе Оснивача према Јавном комуналном предузећу утврђена су Одлуком о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега и овим 

Статутом. 

 

Члан 6. 

Овај Статут садржи следеће одредбе: 

 податке о оснивачу, 

 фирми, седишту, печату и штамбиљу, 

 одговорности за обавезе, 

 заступању и представљању, 

 планирању рада и развоја, 

 унутрашњој организацији и делатности ЈКП „Наш дом“, 

 средствима ЈКП „Наш дом“  и начину распоређивања добити, 

 саставу, избору, опозиву, органа ЈКП „Наш дом“, 

 пословној тајни, 

 статусној промени и промени облика предузећа, 

 заштити и унапређењу животне средине, 

 обезбеђењу општег интереса, 

 општим актима предузећа, 

 јавности у раду, 

 другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју 

се оснива јавно предузеће. 
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                                 2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Члан 7. 

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ је Скупштина општине Пожега.  

Скупштина општине Пожега уређује и обезбеђује услове обављања комуналних 

делатности и функционисања комуналних система у складу са законом. 

 

             3. ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

 

Члан 8. 

Фирма Јавног комуналног предузећа гласи: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  „НАШ ДОМ”  (исписано ћириличним писмом). 

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Наш дом“. 

 

Члан 9. 

Седиште Јавног комуналног предузећа „Наш дом“  је у Пожеги, улица Зеленa пијацa број  

7. 31210 Пожега. 

 

Члан 10. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ има свој печат и штамбиљ које користи у свом 

пословању у преписци и у другим случајевима када се појављује као субјекат у правном 

промету. 

Печат ЈКП „Наш дом“ је округлог облика пречника 32 (тридесет) мм на коме је исписана 

фирма и седиште без означавања назива улице и кућног броја, а у средини печата налази 

се заштитни знак предузећа без натписа „Наш дом“. 

Штамбиљ ЈКП „Наш дом“ је правоугаоног облика ширине 27 (двадесет седам) мм, дужине 

48 (четрдесет осам) мм, на коме је исписана фирма и седиште без означавања назива 

улице и кућног броја. 

Фирма ЈКП „Наш дом“  на печату и штамбиљу исписано је на српском језику ћириличним 

писмом. 

ЈКП „Наш дом“  има свој заштитини знак у облику троугла у коме се налази славина за 

воду која симболизује основну делатност предузећа, плаве боје и натпис „Наш дом“ 

Пожега. 

 

Члан 11. 

Одлуку о промени фирме, седишту, заштитиног знака, печата и штамбиља доноси 

Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

 

                        4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 12. 

ЈКП „Наш дом“ је правно лице које обавља делатност од општег интереса. 

ЈКП „Наш дом“ може поред делатности за чије је обављање основано да обавља и друге 

делатности уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 13.  

ЈКП „Наш дом“ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 

име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови ЈКП „Наш дом“ немају овлашћења у правном промету. 
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                    5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ заступа и представља директор. 

Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, 

представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено. 

Директор предузећа је овлашћен да у име предузећа у оквиру делатности предузећа 

закључује уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено. 

 

Члан 15. 

Директор, као заступник ЈКП „Наш дом“ може дати другом лицу писмено пуномоћје за 

закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи. 

Директор ЈКП „Наш дом“ може уз сагласност Надзорног одбора, генералним и 

специјалним пуномоћјем, пренети појединачна овлашћења за заступање на друге раднике 

или на лица изван ЈКП „Наш дом“. 

У случају одсутности директора или његове спречености ЈКП „Наш дом“  заступа и 

представља радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то овласти. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ потписује директор, а у случају његове 

одсустности или спречености, лице из предходног става овог члана. 

 

                      6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

 

Члан 16. 

Основе пословне политике утврђује Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“, које се заснивају на 

годишњем, средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја. 

На планове рада и развоја из предходног става сагласност даје оснивач. 

 

Члан 17. 

ЈКП „Наш дом“ планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања уз сагласност 

оснивача. 

ЈКП „Наш дом“ доноси нарочито следеће планове: 

 1. дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и  

 2. годишње програме пословања 

Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на предлог директора. 

На захтев надлежног органа Скупштине општине, ЈКП „Наш дом“ учествује у 

припремању нацрта планова и програма из надлежности Скупштине општине а који су 

везани за делатност ЈКП „Наш дом“. 

 

Члан 18. 

Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у складу са 

Законом, важећим прописима који уређују расподелу добити и покриће 

губитака,статутом,програмом пословања и годишњим финансијским извештајем 

предузећа доноси одлуку о покрићу губитка. 

 

Члан 19. 

ЈКП „Наш дом“ кроз остваривање плана дужно је да: 

- осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности под условима и 

на начин уређен законом,прописима и стандардима донесеним на основу 

закона, 

- гарантује квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 

сигурности корисника у добијању услуга, у складу са позитивним 

прописима; 

- утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања 
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потреба потрошача тј. корисника услуга, 

- сарађује са другим заинтересоваиним субјектима, ради ефикаснијег 

обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према 

потрошачима односно корисницима услуга. 

 

Члан 20. 

ЈКП „Наш дом“ поднеће планове и програме на давање сагласности Скупштини општине 

за које је то Законом прописано или на захтев Скупштине општине у складу са Законом. 

Ако у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, 

наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног предузећа ће 

поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, 

односно вредности и предложиће промене које одговарају новонасталим околностима о 

чему ће известити Скупштину општине. 

 

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 21. 

Организација рада и пословања ЈКП „Наш дом“ заснива се на рационалној подели рада, 

како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају 

поједини радници. 

 

Члан 22. 

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да 

се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и 

подзаконским актима и то преко организационих јединица. 

 

Члан 23. 

Унутрашња организација и ситематизација послова и радних задатака у ЈКП „Наш дом“ 

ближе се утврђује општим актом који доноси директор. 

 

                                                                       Члан 24. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се Уговором о раду 

запослених, колективним уговором  ЈКП „Наш дом“  у складу са Законом о раду и актима 

оснивача. 

Колективни уговор ЈКП „Наш дом“ мора бити сагласан са законом, општим и посебним 

колективним уговором. 

 

Члан 25.  

Претежна делатност Јавног предузећа „Наш дом“  је:  

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.  

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности: 

- 37.00 Уклањање отпадних вода, 

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала, 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања 

отпадом, 

- 42.21 Изградња цевовода, 

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката, 

- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих система, 

- 70.10 Управљање економским субјектом, 

- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем, 
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- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање, 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе, 

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима, 

- 46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима, 

- 49.41 Друмски превоз терета, 

- 52.10 Складиштење, 

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине, 

- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

- 81.29 Услуге осталог чишћења, 

- 96.03 Погребне и сродне делатности, 

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају, 

- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња, 

- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности, 

- 38.11 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности, 

- 43.29 Остали завршни радови у грађевинарству, 

- 41.10 Пројектовање грађевинских и других објеката, 

- 47.80 Трговина на мало на тезгама, пијацама и сопственим објектима, 

- 47.99 Остала трговина на мало, 

- 46.90 Трговина на велико осталим производима, 

- 45.20 Одржавање и оправка моторних возила, 

- 49.10 Превоз робе, 

- 71.21 Остале архитектонске активности и технички савети, 

- 56.29 Ресторани. 

 

ЈКП „Наш дом“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

О промени делатности ЈКП „Наш дом“, као и обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

 

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА 

ДОБИТИ 

 

Члан 26. 

Основни капитал ЈКП „Наш дом“ утврђен је Одлуком о усклађивању оснивачког акта  

Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 

9/2016). 

 

Члан 27. 

Имовину ЈКП „Наш дом“ чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину ЈКП „Наш дом“, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине  Пожеге. 

Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом и одлуком о 

оснивању. 

ЈКП „Наш дом“ може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са 

законом и одлуком оснивача.  

 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са законом и 

актима предузећа. 

По основу улагања средстава из предходног става оснивач стиче уделе у Предузећу као и 

права по основу тих удела. 
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Члан 28. 

Капитал у ЈКП „Наш дом“ подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

Члан 29. 

О повећању или смањењу основног капитала ЈКП „Наш дом“ одлучује Скупштина 

општине, као оснивач у складу са законом. 

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у 

капитал ЈКП „Наш дом“, врши се под условима, на начин и по поступку прописаним 

законом којим се уређује јавна својина. 

 

Члан 30. 

ЈКП „Наш дом“ у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 

извора: 

- продајом производа и услуга, 

- из кредита, 

- из донација и поклона, 

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, 

- из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити и начин покрића губитка 

Члан 31. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“  уз сагласност 

оснивача. 

 

Члан 32. 

ЈКП „Наш дом“ остварује приходе и стиче добит продајом производа и вршењем услуга 

на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним обрачуном и годишњим рачуном у складу са законом и 

Правилником о рачуноводству о утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни 

одбор на предлог директора. 

 

Члан 33. 

Добит ЈКП „Наш дом“, утврђена у складу са законом, првенствено се расподељује за 

покриће губитака из ранијих година, финансирање развоја ЈКП „Наш дом“ или за друге 

намене, у складу са законом, актима оснивача и Одлуком о оснивању ЈКП „Наш дом“. 

Оснивачу ЈКП „Наш дом“, уколико су претходно у потпуности покривени губици у 

пословању из ранијих година, може се пренети највише до 50 % укупно остварене добити 

ЈКП „Наш дом“, док је преостали део средстава од добити пре свега намењен за развој 

основних делатности. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз сагласност 

Оснивача. 

 

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 34. 

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

1. Надзорни одбор, 

2. директор. 

 

 

 



8 

 

          Састав, избор, опозив, и делокруг Надзорног одбора 
 

Члан 35. 

Надзорни одбор има три члана од којих је један председник, које именује Скупштина 

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

законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог репрезентативног 

синдиката запослених у ЈКП „Наш дом“. 

Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у Надзорном 

одбору. 

 

Члан 36. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

                        - да је пунолетно и пословно способно, 

                        - да има стечено високо образовање на основним студијима у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијима у обиму најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, мастер струковним студијима или 

специјалистичким струковним студијима, 

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

високо образовање из тачке 2. овог става, 

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа, 

- да познаје област корпоративног управљања, 

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 

уређују кривична дела и то: 

  1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 

  2.  обавезно психијатријско лечење на слободи, 

  3. обавезно лечење наркомана, 

  4. обавезно лечење алкохоличара, 

  5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у 

области корпоративног управљања. 

Независни члан Надзорног одбораа, поред услова прописаним ставом 1. овог члана, мора 

да испуњава и следеће услове: 

                         1. да није ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа 

у последњих пет година, 

                         2. да није члан политичке странке, 

                         3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни 

ангажован по другом основу у Предузећу или друштву капитала чије оснивач то 

Предузеће. 

 

Члан 37. 

Чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 

одбору. 

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује влада. 

 

Члан 38. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
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именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани уколико: 

- предузеће не достави оснивачу на сагласност годишњи односно трогодишњи 

програм пословања у роковима прописаним Законом, 

-  Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима 

у случају постојања сумње да одговорно лице ЈКП „Наш дом“ делује на штету ЈКП „Наш 

дом“ кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин, 

            - се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други 

начин, 

            - у току трајања мандата буде оссуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 

Члан 39. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог 

председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 

Члан 40. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 

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

одговоран је за њихово спровођење, 

            2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, 

            3. усваја извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, 

            4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих 

активности, 

            5. усваја финансијке извештаје, 

            6. надзире рад Директора, 

            7. доноси Статут, 

            8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала, 

            9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака, 

            10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 

радни односи, 

            11. доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа, 

            12. доноси одлуку о располагању(прибављање и отуђење) средствима у јавној 

својини која су пренета у својину предузећа, веће вредности која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса утврђених одлуком о оснивању, 

            13. доноси одлуку о задужењу предузећа, 

            14. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

законом, оснивачким актом и Статутом, 

            15. доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није 

утврђена надлежност другог органа, 

            16. доноси пословник о свом раду, 

            17. утврђује мере заштите и унапређења животне средине, 

            18. даје предлог о повећању и смањењу основног капитала, 

            19. одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп непокретности, 

            20. врши и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 

Одлуке из члана 40. става 1. тачка 1. 2. 7. 9. 11. 12. 13. 18. и 19. доноси уз сагласност 

оснивача, а одлуку из члана 40. става 1. тачка 8. уз предходну сагласност оснивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у  предузећу. 
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      10 ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 

Члан 41. 

Директор одговара за резултате пословања и за законитост рада ЈКП „Наш дом“. 

 

Члан 42. 

Директор у складу са законом одговара материјално за штету нанету ЈКП „Наш дом“ 

доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен, а са којим је нанео штету ЈКП 

„Наш дом“. 

 

Члан 43. 

Директора ЈКП „Наш дом“ именује и разрешава оснивач, на период од 4 (четири) године, 

а на основу спроведеног јавног конкурса.  

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата примењују се одредбе 

закона којима се уређује правни положај јавних предузећа. 

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са законом којима се уређује 

правни положај јавних преузећа и Статутом предузећа. 

 

                                               Члан 44. 

За директора ЈКП „Наш дом“ може бити именовано лице које поред законом прописаних 

општих услова испуњава и следеће посебне услове: 

1. да је пунолетно и полсовно способно лице, 

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

четири године, односно на основним академским студијима у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијима, мастер струковним студијима или 

специјалистичким струковним студијима, 

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

високо обарзовање из тачке 2. овог члана, 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа, 

5. да познаје област корпоративног управљања, 

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 осуђиван 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: 

1. обавезно психијатријско лечење и чување 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 предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор предузећа не може имати заменика. 

Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 

Члан 45. 

Директор ЈКП „Наш дом“: 

1. представља и заступа предузеће, 

2. организује и руководи процесом рада, 

3. води пословање предузећа, 

4. одговара за законитост рада предузећа, 
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5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 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. подноси извештаје о раду, 

10. доноси акт о систематизацији, 

11. доноси опште акте за чије доношење је овлашћен, 

12. предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог 

делокруга рада, 

13. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом, правилником о раду и Статутом преузећа, 

14. бира извршног директора, 

15. врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа. 

 

У обављању послова из своје надлежности директор доноси одговарајуће одлуке, решења, 

упуства, наредбе и друге акте. 

 

                                                           Члан 46. 

За извршног директора јавног предузећа бира се лице које испуњава услове предвиђене 

Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

Лице које се бира за извршног директора мора имати 3 (три) године радног искуства на 

пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу. 

Јавно предузеће има једног извршног директора и он не може имати заменика. 

Извршни директор мора бити у радном односу у јавном предузећу, а за свој рад одговара 

директору. 

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор у 

складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 2/2018) 

и овим Статутом. 

  

Члан 47. 

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

стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 

Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор 

уз сагласност оснивача. 

 

Члан 48. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Члан 49. 

Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине општине надлежно за 

избор и именовање, а предлог може поднети и Надзорни одбор Предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих 

се предлаже разрешење. 

 

                                                                      Члан 50. 

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.  

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:  

1. у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног 

предузећа,  

2. јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним законом, 
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3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања 

супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања 

основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног 

предузећа,  

4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други начин,  

5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде 

негативан,  

6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну 

казну затвора,  

7. у другим случајевима прописаним законом.  

 

                                              Члан 51. 

Директор јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је именован 

уколико: 

1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним законом, 

2. јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања,  

3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 

програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања,  

4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање, 

5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца прописаних законом, 

6. не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене 

стандарде у припреми финансијских извештаја,  

7. јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора,  

8. не извршава одлуке надзорног одбора,  

9. у другим случајевима прописаним законом.  

  

                                             Члан 52. 

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, орган 

надлежан за именовање директора јавног предузећа доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада 

прописане законом којим се уређује област рада. 

  

 

                                             Члан 53. 

Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године.  

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

дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

                                     11. ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 54. 

Чланови Надзорног одбора, директор као и запослени у ЈКП „Наш дом“  обавезни су да 

податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције 
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односно радног односа, као и две године после престанка функције, односно радног 

односа. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању ЈКП и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 

12. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 54. 

Одлуке о статусној промени ЈКП „Наш дом“ доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз 

сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној промени ЈКП „Наш дом“,  Надзорни одбор прибавља мишљење 

запослених. 

 

Члан 55. 

ЈКП „Наш дом“ може променити облик организованости у други ако испуњава услове за 

оснивање тог облика организованости утврђен законом. 

Одлуку о промени облика организованости ЈКП „Наш дом“  доноси Надзорни одбор ЈКП 

„Наш дом“ уз сагласност Оснивача. 

 

     13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 56. 

Радници у ЈКП „Наш дом“ и његови органи дужни су да организују обављање делатности 

на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе потребне мере заштите 

на раду и заштите радне средине. 

 

Члан 57. 

ЈКП „Наш дом“ је дужно да у обављању делатности чува вредности природе и обезбеђује 

потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности 

човекове средине. 

 

Члан 58. 

Организовање заштите и унапређење животне средине у ЈКП „Наш дом“ ближе се 

утврђује посебним нормативним актима сагласно закону и прописима Оснивача који 

регулишу област заштите животне средине. 

 

                14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 59. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈКП „Наш дом“  основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

- Статут ЈКП „Наш дом“; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса, 

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

у својину ЈКП „Наш дом“, веће вредности, која је у непосредној функији обављања 

делатности од општег интереса, 

- улагања капитала, 

- статусне промене, 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији, 

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

 

                                     15. ЈАВНОСТ У РАДУ 

 

Члан 60.  

Јавност у раду ЈКП „Наш дом“ обезбеђује се редовним обавештавањем јавности о 

програму рада предузећа и реализацији програма, о годишњим финансијским 

извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног 

одбора, о именима директора, о организационој структури предузећа, као и о начину 

комуникације са јавношћу. 

ЈКП „Наш дом“ ће информације и обавештења из претходног става, учинити доступне 

јавности и преко своје интернет странице и то: 

1. радне биографије чланова Надзорног одбора, 

2. организациону структуру,  

3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод 

из тог програма ако предузеће има конкуренцију на тржишту, 

4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, 

5. годишњи финансијкси извештај са мишљењем овлашћеног ревизора, 

6. друге информације од значаја за јавност. 

Доступност информацијама од јавног значаја ЈКП „Наш дом“ врши у складу са одредбама 

закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

16. САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ 

 

Члан 61. 

Органи ЈКП „Наш дом“ дужни су да омогуће деловање синдикалне јединице у ЈКП „Наш 

дом“ у складу са њиховом улогом и задацима, на начин прописан законом и колективним 

уговорима (Општим, Посебним и Колективним уговором код послодавца). 

 

            17. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 

Члан 62. 

У ЈКП „Наш дом“ право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним 

уговором и посебним актом Оснивача. 

У случају штрајка радника ЈКП „Наш дом“, мора се обезбедити минимум процеса рада у 

обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утвршује Скупштина општине у складу са 

законом. 

  

                           18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 63.  

Статут је основни општи акт ЈКП „Наш дом“. Други општи акти ЈКП „Наш дом“ морају 

бити у складу са овим Статутом. Овај Статут доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз 

сагласност Оснивача. 

 

Члан 64. 

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена 

питања на предлог директора доноси Надзорни одбор. 

 

Члан 65. 

Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим 

општим актима ЈКП „Наш дом“. 

 



uJlaH  66.
Onm"  aK"  cTynajy  Ha  CHary  8  (ocMor)  flaHa  r]o  o6jaB,ri,nBaiby  Ha  orjiacH"  Ta6jlaMa  JKIl

„Ha,lJ floM".

LIJlal-I  67.

IIoCT)'IiaK    I{ojii    Ba)i{M    '3a    floHoiuerbc'    (l`ai`y'Ta    M    flp},"x    orlu]TMx    aKaTa    Ba}I{M    H    rlpMjilzH{oM
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llJlall  68.

OnuTi"  aKTHMa  JKrl  „I-lam  floM"  }'pebyjy  ce  nHTai-ba  '3a  itoja  cy  3aKOHOM  ii  Ap}'"M  npoliIACMMa
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tlJlall  70.
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