На основу члана 18. став 1. тачка 8) Закона о јавним предузећима и члана 14. став 1.
тачка 3. Статута Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ Надзорни одбор Јавног предузећа
„Национални парк Ђердап” је на својој седамнаестој редовној седници одржаној 29.04.2015.
године донео

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП”
I
У Статуту Јавног предузећа „Национални парк Ђердап“ донетог на седници Управног
одбора од 25.09.2013. године на који је добијена сагласност Владе Републике Србије број 1101280/2014 од 03.03.2014. године (у даљем тексту: Статут) врше се следеће измене и допуне:
У члану 14. став 1:
- тачка 3) мења се и гласи: „доноси Статут Јавног предузећа и врши његове измене и
допуне уз сагласност Оснивача“
- ДОДАЈЕ СЕ нова тачка тачка 7) која гласи: „доноси Пословник о раду Надзорног
одбора“
- ДОДАЈЕ СЕ нова тачка 15) која гласи: „доноси и друга акта од значаја за рад Јавног
предузећа“
- тачка 16) МЕЊА СЕ и гласи: „даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места“
- ДОДАЈЕ СЕ нова тачка 19) која гласи: „утврђује услове и начин вођења пословних
књига, достављање и објављивање финансијског извештаја, као и начин вршења
ревизије финансијских извештаја“
- ДОДАЈЕ СЕ нова тачка 20) која гласи: „подноси предлог за разрешење директора“
- досадашња тачка 7) постаје тачка 8)
- досадашња тачка 8) постаје тачка 9)
- досадашња тачка 9) постаје тачка 10)
- досадашња тачка 10) постаје тачка 11)
- досадашња тачка 11) постаје тачка 12)
- досадашња тачка 12) постаје тачка 13)
- досадашња тачка 13) постаје тачка 14)
- досадашња тачка 14) постаје тачка 16)
- досадашња тачка 15) постаје тачка 17)
- досадашња тачка 16) постаје тачка 18)
- досадашња тачка 17) постаје тачка 21)
- досадашња тачка 18) постаје тачка 22).
Члан 17. МЕЊА СЕ и гласи:
„Директор:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује рад Јавног предузећа и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и друге акте
за чије доношење није надлежан Надзорни одбор;
9) потписује колективни уговор код послодавца у име Јавног предузећа, односно
доноси општи акт којим се у складу са законом уређују права, обавезе и
одговорности из радног односа запослених у Јавном предузећу;
10) одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа запослених у
Јавном прдузећу, складу са законом и колективним уговором, односно општим

актом којим се уређују права, обавезе и одговорности запослених;
11) у име и за рачун Јавног предузећа закључује уговоре о раду приликом заснивања
радног односа, као и уговоре о међусобним правима, обавезама и одговорностима са
лицима која рад обављају ван радног односа, у складу са законом;
12) најмање једном годишње подноси Надзорном одбору извештај о стању
остваривања и заштите права запослених у Јавном предузећу, а по захтеву
Надзорног одбора подноси и друге извештаје;
13) стара се о припреми седница Надзорног одбора и благовременом достављању
материјала члановима Надзорног одбора;
14) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и овим статутом.
О питањима из своје надлежности, директор одлучује доњошењем правилника, одлука,
наредби, упутстава и решења.“
Члан 18. МЕЊА СЕ и гласи:
„Надзорни одбор подноси образложен предлог за разрешење директора пре истека
периода на који је именован:
1. уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове из члана 16. Статута;
2. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и
поступања супротног пажњи доброг привредника и озбиљних 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;
3. уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или
безусловну казну затвора;
4. у другим случајевима прописаним законом.
Надзорни одбор може поднети образложен предлог за разрешење директора пре
истекапериода на који је именован:
1. уколико не спроведе годишњи програм пословања;
2. уколико не испуњава обавезе из уговора којим се уређују права, обавезе и
одговорности између Јавног предузећа и Оснивача, у складу са Законом;
3. уколико не испуњава обавезу достављања тромесечних извештаја о реализацији
програма пословања у складу са Законом;
4. уколико не извршава одлуке Надзорног одбора;
5. уколико се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем или на други начин;
6. уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и
поступања супротног пажњи доброг привредника и озбиљних пропуста у доношењу
и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до
одступања од остваривања основног циља пословања Јавног предузећа, односно од
плана пословања Јавног предузећа;
7. уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени
рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја;
8. у другим случајевима прописаним законом.
О разрешењу директора одлучује Оснивач.
Јавно предузеће може имати вршиоца дужности директора кога именује Оснивач у
случајевима и на период који су предвиђени Законом.“
ДОДАЈЕ СЕ нови члан 19. који гласи:
„Надзорни одбор именује трочлану Комисију за ревизију.
Члан Комисије за ревизију не може бити Директор.
Комисија за ревизију има надлежности утврђене Законом.„
Досадашњи члан 19. постаје члан 20. МЕЊА СЕ и гласи:
„Јавно предузеће је јединствена организациона, економска и пословна целина,
организована у два сектора, у оквиру којих се послови обављају у више служби и радних
јединица.
Организација рада и систематизација радних места у Јавном предузећу се утврђују

посебним актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.“
Досадашњи члан 20. постаје члан 21. којем СЕ ДОДАЈЕ нови став 5. који гласи:
„Годишњи програм пословања, поред законом прописаних, садржи и следеће податке о
пословању Јавног предузећа:
- планирани обим физичких активности за текућу годину;
- мере и активности на управљању природним ресурсима;
- план искоришћавања (сече) шума за текућу годину;
- план рибарства и ловства за текућу годину;
- планиране приходе и расходе за текућу годину;
- план финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за текућу годину.“
Досадашњи члан 21. постаје члан 22. МЕЊА СЕ и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да министарству доставља тромесечне извештаје о
реализацији програма из члана 20. став 4. овог статута, на начин и по поступку утврђеним
Законом.
Јавно предузеће је дужно да министарству надлежном за послове финансија доставља
извештаје о роковима измирења обавеза према привредним субјектима у складу са законом.“
Досадашњи члан 22. постаје члан 23. којем СЕ ДОДАЈЕ нови став 3. који гласи:
„Имовину Јавног предузеће чини и имовина коју Јавно предузеће стекне обављањем
делатности, у складу са законом.“
Досадашњи члан 23. постаје члан 24.
Досадашњи члан 24. постаје члан 25. МЕЊА СЕ и гласи:
„Јавно предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом, Одлуком
Оснивача и Статутом на начин којим се обезбеђује њено одржавање, обнављање и развој.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.“
Досадашњи члан 25. постаје члан 26.
Наслов изнад досадашњег члана 26. и члан 26 који постаје члан 27. МЕЊАЈУ СЕ и гласе:
„IX ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 27.
Јавно предузеће остварује приход од:
- продаја дрвних сортимената;
- накнада за одстрел и услуге у ловству;
- чланарина за ловство;
- дозвола за привредни и рекреативни риболов;
- прихода од премија, донација и субвенција.
Јавно предузеће остварује пословне приходе и пословне расходе, а пословни резултат
Јавног предузећа чини остварена добит.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.
Део добити коју Оснивач остави на располагању Јавном предузећу може се распоредити
на део за покриће губитака, инвестициона улагања, повећање основног капитала, резерве, а може
се расподелити запосленима у складу са законом и правилником који уређује права, обавезе и
одговорности запослених у Јавном предузећу.
Део остварене добити усмерава се Оснивачу и уплаћује у буџет Републике Србије у
складу са законом.
Услови и начин вођења пословних књига, достављање и објављивање финансијског
извештаја, као и начин вршења ревизије финансијских извештаја, уређују се општим актима које
доноси Надзорни одбор.“

