С Т А Т У Т

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕНЕРГАНА"СОМБОР 2017. године
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На основу члана 22 став 1 тачка 7 Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС
15/16) и члана 33 став 1 тачка 7 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа "Енергана" Сомбор (Службени лист Града Сомбора број 25/16 и 5/17), Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа "Eнергана" Сомбор на седници одржаној дана
12.10.2017. године доноси

С Т А Т У Т
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЕНЕРГАНА"СОМБОР

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом, у складу са Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП Енергана, са првим
изменама и допунама, ближе се уређују питања од значаја за правни промет, начин
организовања и пословања, управљања, међусобних односа оснивача и предузећа и друга
питања од значаја за рад Јавног комуналног предузећа ″Енергана″ Сомбор.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Енергана“ Сомбор (у даљем тексту: Јавно предузеће) је
основано као јавно комунално предузеће коме се поверавају послови везани за за пружање
услуга производње, дистрибуције и продаје топлотне енергије, компримованог ваздуха и
гаса.
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа је:
Град Сомбор, Трг Цара Уроша 1., матични број 08337152.
Права оснивача остварује Скупштина Града Сомбора.
Члан 4.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
У правном промету са трећим лицима Јавно предузеће има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
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Јавно предузеће за своје обавезе према трећим лицима , насталим у пословању, одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ , ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ
Члан 5.
Пословно име Предузећа гласи:
Јавно комунално предузеће „Енергана“ са седиштем у Сомбору.
Javno komunalno preduzeće „Energana“ sa sedištem Somboru.
„Energana” Kommunàlis Közvàllalat Zombor.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је:
ЈКП „Енергана" Сомбор.
JKP „Energana“ Sombor.
„Energana“ KK.Zombor.
Седиште Предузећа је у Сомбору, Милете Протића, број 14.
О промени пословног имена и седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор Јавног
предузећа , уз сагласност оснивача.
Члан 6.
Предузеће има печат округлог облика, пречника 45 мм.
Текст печата је исписан на српском језику, ћириличким писмом, латиничним писмом и на
мађарском језику мађарским писмом.
Предузеће има штамбиљ који је правоугаоног облика и садржи назив Предузећа, место за
број и датум, а служи за пријем и отпрему поште. Начин коришћења, чувања и уништења
печата и штамбиља, њихов број и величину одређује директор одлуком.

3

Члан 7.
У Јавном предузећу се обележава дан оснивања Предузећа 02.април, као сећање на дан
оснивања Предузећа 1984.године.

III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
Јавно предузеће, у складу са Законом може обављати све делатности за које испуњава
прописане услове.
Претежна делатност предузећа је:
35.30 - Снабдевање паром и климатизација
Остале делатности предузећа су:
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
71.11 - Архитектонска делатност
71.12 - Инжињерске делатности и техничко саветовање
71.20 - Техничко испитивање и анализе
43.21 - Постављање електричних инсталација
43.29 - Остали инсталациони радови у грађевинарству
Предузеће може поред делатности за чије обављање је основано да обавља и друге
делатности уз сагласност оснивача.
О промени претежне делатности јавног предузећа као и о обављању других
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

IV ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ
Члан 9.
Јавно предузеће представља и заступа директор , без ограничења.
Директор је овлашћен да, у оквиру делатности Јавног Предузећа, закључује уговоре и
друге правне послове, као и да заступа Јавно предузеће пред судовима и другим органима.
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Члан 10.
Директор може генералном или специјалном пуномоћи пренети поједина овлашћења за
заступање на друге запослене, који у складу са законом и општим актима Предузећа
испуњавају услове за заступање.

Члан 11.
У случају одсутности или спречености директора , Јавно предузеће заступа лице са
посебним овлашћењима и одговорностима, које писаним актом овласти директор, а
уколико исти није сачињен, у његовој одсутности или спречености замењује га извршни
директор.

V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 12.
Основни капитал Јавног предузећа је уписан код Агенције за привредне регистре износи
10.000,00 РСД.
Усклађивање основног капитала јавног предузећа врши се у складу са законом.
Члан 13.

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 града.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи,
права и обавезе Јавног предузећа са једне и Града, као оснивача, са друге стране.
Јавно предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом, одлуком о
промени оснивачког акта и овим статутом.
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Члан 14.
Вредност новчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин
прописан законом којим се уређује положај привредних друштава.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана оснивач стиче уделе у предузећу, као и
права по основу тих удела.

Члан 15.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за
обављање делатности од општег интереса , друштво капитала за обављање делатности која
није делатност од општег интереса, и може улагати капитал у већ основана друштва
капитала.
Члан 16.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује оснивач у складу
са законом.
Члан 17.
Јавно предузеће 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, буџета Аутономне Покрајине и
– из осталих извора, у складу са законом.

Члан 18.
Предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђен законом и програмом
пословања предузећа.
Задужење се сматра располагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код банака, фондова и других финансијских организација
доноси Надзорни одбор.
На одлуку из став 3 овог члана, сагласност даје оснивач, када се ради о задужењу веће
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вредности.
Задужење веће вредности из претходног става је вредост већа од горњег износа за јавну
набавку мале вредности (исту за сваку годину одређује Влада у закону којим се одређује
годишњи буџет Републике).

VI НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
Члан 19.
Јавно предузеће дужно је да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне
самоуправе по завршеном рачуну за претходну годину.
Висину и рок за уплату добити из става 1 овог члана утврђује се законом, односно одлуком
о буџету за наредну годину.
Члан 20.
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор предузећа, у складу са законом,
другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитака, овим статутом,
програмом пословања и финансиским извештајем, уз сагласност оснивача.
VII ПЛАНОВИ РАДА И РАЗВОЈА И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Члан 21.
Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.
За сваку календарску годину јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања и
доставља га оснивачу на сагласност најкасније у року од 15 дана од дана усвајања акта о
буџету града Сомбора.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

Члан 22.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања садржи, нарочито:
- планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
7

- планиране набавке;
- план инвестиција;
- планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка
јавног предузећа;
- елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
- план зарада и запошљавања;
- критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво
из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно
предузеће послује.
Сагласност из члана 21 овог статута, не може се дати ако јавно предузеће изменама и допунама
предлаже повећање средстава за одређене намене, а које је већ утрошило у висини која превазилази
висину средстава за те намене из усвојеног годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Члан 23.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или
друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм који садржи намену и
динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим кад на њега оснивач да сагласност.

Члан 24.
Јавно предузеће дужно је да оснивачу преко надлежног Одељења за привреду доставља тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 2. овог члана Одељења за привреду доставља министарству
информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.
Поред информација из става 3. овог члана Одељења за привреду једном годишње доставља
Министарству анализу пословања јавних предузећа, са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању предузећа.
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Анализа се доставља у року од 60 дана од завршетка календарске године.

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 25.
По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа оснивач има следећа права:
- право управљања Јавним предузећем у складу са Законом и статутом јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;
- право да буде информисан о пословању Јавног предузећа;
- право да учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка Јавног
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза.
- друга права у складу са законом.

Члан 26.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном предузећу оснивач даје сагласност на:
- статут;
- промену делатности;
- промену седишта и пословног имена јавног предузећа;
- годишњи, односно трогодишњи програм пословања и извештај о пословању за претходну годину;
- давање гаранција, авала, јемстава, 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
јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
- акте о општим условима за испоруку производа и услуга;
- улагање капитала;
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- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и
оснивачким актом.

Члан 27.
Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и визуелног идентитета јавног предузећа у
свим активностима везаним за политичке странке и изборне кампање, као и свака друга употреба
јавног предузећа у политичке сврхе.
Јавно предузеће које нема конкуренцију на тржишту у делатности од општег интереса, не може се
оглашавати без сагласности оснивача.

Члан 28.
Јавно предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
- трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен
законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
- прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у
складу са позитивним прописима;
- предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који
служе за обављање комуналне делатности;
- развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и
ефикасности рада.

Члан 29.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина града може предузети мере којима
ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа у обављању делатности од општег
интереса у складу са законом, а нарочито:
- промену унутрашње организације јавног предузећа;
- разрешење Надзорног одбора и директора које именује и именовање привремених органа јавног
предузећа,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
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- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.

IX УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 30.
У Предузећу, сагласно потребама делатности, технолошкој повезаности појединих процеса
рада и рационалном функционисању, образују се oдељења,сектори и службе.
Број организационих делова, садржај рада и број извршилаца у појединим организационим
деловима, ближе се одређује Правилником о организацији и систематизацији послова, који
доноси директор.
X СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
У току пословања предузеће може вршити статусне промене.
О статусним променама одлуку доноси надзорни одбор Предузећа, уз сагласност оснивача.

XI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 32.
Органи Предузећа су:
- Надзорни одбор
- Директор
1.НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 33.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник.
Председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један из реда запослених именује и
разрешава Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по
поступку утврђеним законом, статутом града, одлуком о промени оснивачког акта и овим
статутом.
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Члан Надзорног одбора из реда запослених, предлаже се на начин и по постпку који је
утврђен овим статутом.
Члан 34.
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 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;
- да има најмање 5 година радног искуства на пословима на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2 овог члана;
- да има најмање 3 године радног искуста на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
- да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
- да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци
- да му нису изречене мера 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.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области
корпоративног управљања.
Програм за додатно стручно усавршавање председника и чланова надзорног одбора утврђује
Влада.
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Члан 35.
Представник запослених у Надзорном одбору поред услова из члана 34. овог Статута мора
испуњавати и следеће услове:
- да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих 5 (пет)
година
- да није члан политичке странке.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у
Надзорни одбор.

Члан 36.
Мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
1. јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима
прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;
2. надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају
постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин;
3. се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора;
5. Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Члан 37.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење, уз сагласност оснивача;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, уз сагласност
оснивача;
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3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања, уз
сагласност оснивача;
4. усваја тромесечни извештај о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања, уз сагласност Градског већа;
5. усваја финансијске извештаје, уз сагласност оснивача;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут, уз сагласност оснивача;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала, уз
претходну сагласност оснивача;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка, уз сагласност оснивача;
10. доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града (субвенција, гаранција или др.
средства), уз сагласност Градског већа;
11. доноси одлуку о 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, уз сагласност оснивача;
12. сачињава предлог тарифе (одлуку о ценама, тарифни систем и др), уз сагласност Градског већа;
13. доноси одлуку о задуживању предузећа, уз сагласност оснивача;
14. одлучује о улагању капитала у већ основана друштва капитала, уз сагласност оснивача;
15. одлучује о статусним променама, уз сагласност оснивача;
16. одлучује о оснивању друштва капитала у складу са законом, уз сагласност оснивача;
17. доноси акт о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској
трансформацији, уз сагласност оснивача;
18. доноси одлуку о оснивању огранка, уз сагласност оснивача;
19. закључује уговоре о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни односи;
20. доноси акт о исплати стимулације директора уз сагласност Градског већа;
21. доноси акт о исплати стимулације извршног директора по предлогу директора предузећа;
22. доноси општа акта предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност
другог органа;
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23. доноси пословник о свом раду;
24. утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
25. врши друге послове у складу са законом и статутом;
26. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
27. даје сагласност директору за преузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, и
одлуком оснивача.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.

Члан 38.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује
Оснивач.

2) ДИРЕКТОР
Члан 39.
Директора предузећа именује Скупштина града на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.

Члан 40.
За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање 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 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
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6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од 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 јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директор не може имати заменика.

Члан 41.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
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10) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
11) доноси акт о систематизацији;
12) предлаже посебан програм коришћења средстава из буџета Града (субвенција, гаранција или
др. средства);
13) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
14) предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором и статутом предузећа;
17) доноси план набавки за текућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним
набавкама;
19) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор може посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго лице да предузима
радње из његове надлежности.

XII ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ
Члан 42.
За извршног директора јавног предузећа бира се лице које испуњава услове из члана 40 тачка 1), 2),
3), 6), 8) и 9) овог Статута.
Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три
године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће има до три извршна директора.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у јавном предузећу.

Члан 43.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
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Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор у складу са
оснивачким актом, статутом и програмом пословања.

Члан 44.
Директор и извршни директор имају право на зараду у складу са закљученим уговором о раду и
програмом пословања за текућу годину, а могу имати и право на стимулацију.
Влада ће подзаконским актом утврдити услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације
из става 1. овог члана.
Акт о исплати стимулације директора доноси надзорни одбор уз сагласност Градског већа.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Члан 45.
Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса.

Члан 46.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Комисију именује скупштина града на предлог Градског већа Града Сомбора.
Комисија има председника и четири члана.
Председници и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштини града, као ни постављена лица у органима државне
управе, органима аутономне покрајине или органима јединице локалне самоуправе.

Члан 47.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа доноси Скупштина
града на предлог Градског већа, а преко надлежног Одељења Градске управе Града Сомбора.

Члан 48.
Оглас о јавном конкурсу припрема надлежно Одељење Градске управе Града Сомбора.
Оглас о јавном конкурсу доставља се Скупштини града уз одлуку о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног предузећа.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
- податке о јавном предузећу;
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- пословима, условима за именовање директора јавног предузећа;
- месту рада;
- стручној оспособљености, знањем и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину
њихове провере;
- року у коме се подносе пријаве;
- податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу;
- адресу на коју се подносе пријаве;
- податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Члан 49.
Надлежно Одељење Градске управе Града Сомбора у року од 8 дана од дана доношења одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа објављује оглас о јавном
конкурсу за избор директора јавног предузећа у "Службеном гласнику Републике Србије", у
"Службеном листу Града Сомбора", у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на
целој територији Републике Србије, као и на интернет страници Града Сомбора.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не
може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана краћи
од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија
одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Члан 50.
По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица
имају интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се оцењивањем стручне способности, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Мерила из става 3. овог члана прописује Влада.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење о томе
када отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.
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Ако се изборни поступку спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да
учествује у наредном делу изборног поступка.

Члан 51.
Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из става 1. овог члана, записник о спроведеном изборном поступку и предлог решења о
именовању првог кандидата са ранг листе, Комисија доставља Градском већу преко надлежног
Одељења Градске управе Града Сомбора, а ради усвајања на Скупштини града.
Решење о именовању директора коначан је.

Члан 52.
Решење о именовању директора јавног предузећа са образложењем објављује се у "Службеном
лису града Сомбора", "Службеном гласнику Републике Србије" и на интернет страници Града
Сомбора.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се именованом лицу и свим
кандидатима који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за увид у
конкурсну документацију.
Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева кандидату из става 4. овог члана
омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана Комисије.

Члан 53.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана из нарочито оправданих разлога може продужити за још осам дана.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним у ставу 1. овог члана, Скупштина
града именује следећег кандидата са ранг листе.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из става 1. овог члана, спроводи
се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним овом одлуком.
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Јавни конкурс из става 5. овог члана, расписује се у року од 30 дана од дана истека рокова из става
1. овог члана.

Члан 54.
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава
услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним овом
одлуком.
Јавни конкурс из става 1.овог члана, расписује се у року од 30 дана од дана када је Комисија
утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.

Члан 55.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован,
односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини града.

Члан 56.
Предлог за разрешење директора јавног предузећа подноси Градско веће, преко надлежног
Одељења Градске управе Града Сомбора.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор јавног предузећа, преко Градског
већа, а путем надлежног Одељења Градске управе Града Сомбора.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о
разлозима због којих се предлаже разрешење.
Градско веће пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице предлаже Скупштини града доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 57.
Скупштина града, разрешиће директора пре истека периода на који је именован уколико:
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног предузећа из члана 36.
ове Одлуке;
2) јавно предузеће не достави ј достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;
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3) уколико 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 58.
Скупштина града може разрешити директора пре истека периода на који је именован уколико:
1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним чланом 63. Закона о јавним
предузећима;
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 усвојени годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;
5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере обрасца из члана 66. Закона о јавним
предузећима;
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 59.
Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница Скупштини града
доноси решење о суспензији.
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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 60.
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.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа
из члана 36. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

XIII ОДНОС И САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ
Члан 61.
Синдикална организација Предузећа је самостална организација и путем свог деловања
остварује заштиту права запослених и равноправно учествује у закључивању Колективног
уговора код послодавца са органима Предузећа.
Синдикална организација даје предлог за именовање члана надзорног одбора предузећа из
реда запослених, након спроведеног гласања чланова синдикалне организације, а између
кандидата који испуњавају услове из члана 34 и 35 овог статута.
Синдикална организација има право да даје иницијативе и предлоге за измене и допуне
општих аката Предузећа.
Органи Предузећа дужни су да размотре предлоге и иницијативе организације синдиката и заузму
ставове о њима.
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XIVПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 62.
Запослени у Предузећу остварују права, обавезе и одговорности из радног односа и по
основу рада у складу са законом, колективним уговорима и општим и појединачним
актима органа Предузећа.
Члан 63.
Запослени у Предузећу имају право да буду благовремено и редовно информисани о раду
и пословању Предузећа, као и да њихови представници присуствују седницама органа
Предузећа када се одлучује о питањима од значаја за положај запослених.
Члан 64.
У Јавном Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника Јавног Предузећа мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града, у складу са законом.
XV ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Члан 65.
Јавно предузеће дужно ја да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације значајне за јавност.
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Члан 66.
Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Члан 67.
Запослени у Предузећу обавештавају се на начин и по поступку утврђеним законом и овим
Статутом.
Члан 68.
Обавештавање запослених о раду и извршавању одлука Надзорног одбора и директора ,
врши се:
- објављивањем информација на огласним таблама и
- писаним извештајима, анализама и одлукама које су донете из делокруга
пословања Предузећа.
Члан 69.
Запослени се, путем Синдикалне организације у Предузећу, информишу о:
- извештају о реализацији Програма пословања Предузећа по годишњем
обрачуну,
- одлукама надзорног одбора о инвестиционом улагању и
- питањима о којима се организује претходна расправа ради доношења општих
аката.
Члан 70.
За обавештавање и информисање запослених, у складу са овим Статутом, одговоран је
директор .
Члан 71.
Јавност у раду предузећа, обезбеђује се редовним извештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о другим чињеницама које могу бити од интереса
за јавност, а нарочито: о ревидираним финансијским годишњим извештајима, као и о
мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, извештај о посебним или ванредним
ревизијама, о саставу надзорног одбора, о имену директора о организационој структури
предузећа, као и начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно су да усвојени годишњи програм пословања, ревидиране финансијске
годишње извештаје, као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје, састав и
контакте надзорног одбора и директора, као и друга питања значајна за јавност објављују
на својој интернет страници.
За јавност рада јавног предузећа одговоран је директор предузећа.
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Члан 72.
Доступност информација од јавног значаја предузеће врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

XVI ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 73.
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са
законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором,
општим актима Јавног предузећа или уговором о раду.

Члан 74.
Јавно предузеће 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 човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 75.
Правилником о пословној тајни утврђују се исправе и подаци који настају у вези са радом
Предузећа, а представљају пословну тајну, начин поступања са њима, органи и појединци
који су одговорни за чување и саопштавање пословне тајне, дужност чувања пословне
тајне, мере заштите података који представљају пословну тајну и друга питања од значаја
за пословну тајну Предузећа.
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XVIII ОПШТА АКТА
Члан 76.
Поред Статута, у Предузећу се доносе и следећа општа акта:
- Правилник о раду
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о безбедности и заштити на раду,
- Правилник о заштити од пожара,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о решавању стамбених потреба.
Поред општих аката из става 1. овог члана, у Предузећу се, по потреби, могу донети и
друга акта у складу са законом.
Члан 77.
Надзорни одбор и директор овлашћени су за доношење општих аката у складу са законом
и овим статутом.
Члан 78.
Општа акта Предузећа морају бити у сагласности са законом, одлуком оснивача, овим
статутом, колективним уговорима, правилником о раду.
Члан 79.
Статут и општа акта објављују се на огласним таблама Предузећа.
Oпшта акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
Изузетно, из нарочито оправданих разлога, по одлуци органа који га доноси, општи акт
може ступити на снагу раније.
XIX ПРОМЕНЕ СТАТУТА
Члан 80.
О промени Статута одлучује Надзорни одбор .
Предлог за промену Статута може да поднесе оснивачу Надзорни одбор.
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XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 81.
Општа акта која су важила на дан доношења овог статута остају на снази до доношења
нових, а уколико су у супротности са законом и овим статутом примењиваће се одредбе
закона и овог статута.
Члан 82.
Тумачење одредаба овог статута даје Надзорни одбор.

Члан 83.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Јавног комуналног предузећа
″Енергана″ Сомбор, од 04.07.2013. године.
Члан 84.
Овај Статут ступа на снагу по давању сагласности од стране оснивача, а објавиће се на
огласној табли предузећа.
Председник
Надзорног одбора
______________
Весна Томић

Сагласност оснивача Решење Скупштине Града број 023-94/2014-I od дана
25.10.2017.године

28

