
 

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, члана 14. и члана 28. Статуа 

Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац, Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Национални парк Ђердап“ на својој седамнаестој редовној седници 

одржаној дана 29.04.2015. године, доноси: 
 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП“ 
 

 

I 

Члан 4. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк 

Ђердап“, (у даљем тексту: Пословник) МЕЊА СЕ и гласи: 

 

„Надзорни одбор: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о 

њиховој реализацији; 

2) доноси план управљања уз сагласност Оснивача; 

3) доноси Статут Јавног предузећа и врши његове измене и допуне уз сагласност 

Оснивача; 

4) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност Оснивача; 

5) доноси одлуку о накнадама; 

6) доноси акт о унутрашњем реду и чуварској служби; 

7) доноси пословник о свом раду; 

8) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 

9) надзире рад Директора; 

10) врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; 

11) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 

финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 

12) утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доставља их Оснивачу ради 

давања сагласности; 

13) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз 

сагласност Оснивача; 

14) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз 

сагласност Оснивача; 

15) доноси и друга акта од значаја за рад Јавног предузећа; 

16) закључује уговор о раду на одређено време са Директором; 

17) даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са 

законом, Одлуком Оснивача 05 број 023-4188/2013 и овим статутом ; 

18) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места; 

19) утврђује услове и начин вођења пословних књига, достављање и објављивање 

финансијског извештаја, као и начин вршења ревизије финансијских извештаја; 

20) подноси предлог за разрешење Директора; 

21) именује чланове Комисије за ревизију; 



 


