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   ПРЕДСЕДНИКУ 
   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 
          Б Е О Г Р А Д 

 
 

 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22. 

септембра 2005. године, утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА, које Вам достављамо на основу члана 

135. и 145. Пословника Народне скупштине Републике Србије. 

 Поводом утврђених амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

 

 

Прилог: Амандмани 

 

 

        По овлашћењу председника 
       СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

                               СЕКРЕТАР 
       СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
                  Марија Жекић, с.р. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



На основу члана 135. и члана 145. Пословника Народне скупштине Републике 

Србије ("Службени гласник РС", број 56/05 – пречишћен текст), 
 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине подноси амандмане на 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса. 

 
 

Амандман I 

 
 

 Члан 1. став 1. Предлога закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса, мења се и гласи: 
 

 "Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег 
интереса, а које оснива држава, аутономна покрајина или локална 

самоуправа". 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Овим Амандманом извршено је терминолошка усклађеност са Уставом 
Републике Србије, законима и другим прописима у погледу редоследа 

набрајања Републике као облика демократске државе, Покрајине као облика 
територијалне аутономије и Локалне самоуправе као облика територијалне 

јединице. 
 
 

Амандман II 
 

 
Члан 7. Предлога закона мења се и гласи: 
 

  "Члан 14. Закона мења се и гласи: Директора јавног предузећа, по 
расписаном конкурсу, бира Управни одбор јавног предузећа, уз сагласност 

оснивача. 
 Ближи услови за избор директора утврђују се Статутом јавног 

предузећа. 
 Директор са Управним одбором закључује уговор о међусобним 
правима и обавезама. 

 Директор може засновати радни однос на одређено или на неодређено 
време. 

 Мандат директора утврђује се уговором из става 3. овог члана. 
 Ако директор није изабран на начин предвиђен у ставу 1. овог члана, 
Управни одбор поставља вршиоца дужности директора, уз сагласност 

оснивача. 
 Вршилац дужности може обављати послове вршиоца дужности 

директора најдуже једну годину". 
 
 

 
 

 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Радно правни статус директора регулисан је Законом о раду 
("Службени гласник РС", број 24/05 и 61/05), у члану 48., којим се утврђује 

заснивање радног односа директора, начин, поступак и трајање радног 
односа, као и стране уговорнице. 
 У члану 2. Закона о раду утврђено је на које категорије запослених се 

одредбе Закона примењују. 
 Из разлога појашњења недоумица које се догађају у пракси, а које 

произилазе из дилема о радно правном статусу директора (да ли су они 
функционери којима припада право на плату у трајању од шест месеци након 
престанка функције, или имају права као и сви остали запослени), то је 

потребно дефинисати овим Законом њихов радно-правни статус. 
 Такође, предложени Амандман представља усаглашавање са Законом о 

привредним друштвима у вези са избором директора. 
 Категорију именованог лица не познаје ни Закон о радним односима у 
државним органима, нити било који Закон који уређује радне односе 

запослених. 
 Оцена је да се контролна функција оснивача над радом директора 

може остварити путем давања сагласности на његов избор, односно 
разрешење. 
 Из тих разлога сматрамо да би требало применити одредбе Закона о 

раду у смислу заснивања и престанка радног односа, као између осталог и на 
запослене у тим јавним предузећима. 

 
 

Амандман III 

 
 

 Члан 8. Предлога закона мења се на следећи начин: 
 
 "После тачке 9. додаје се нова тачка 10., која гласи:  

 "10) бира и разрешава директора јавног предузећа, уз сагласност 
оснивача"; 

 Досадашња тачка 10. постаје тачка 11. 
 

 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Амандманом II је предложена измена члана 7. Предлога закона, тако 

што директора јавног предузећа именује и разрешава Управни одбор јавног 
предузећа, уз сагласност оснивача, те та измена постаје разлог за измену 

овог члана у смислу проширења надлежности Управног одбора јавног 
предузећа. 
 

 
 

 
 
 



 

Амандман IV 
 

 Члан 16. Предлога закона се брише.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 
 Брисање наведеног члана се предлаже из разлога што негативне 

последице непредузимања утврђених обавеза оснивача у вези са давањем 
сагласности на годишњи програм пословања не треба да трпе јавна 
предузећа и запослени у тим предузећима, како је то предложено додавањем 

члана 22а. 
 Кроз давање персоналног права министру финансија да на основу своје 

дискреционе оцене може издати налог за привремено обустављање 
трансфера средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне 
самоуправе, што је предвиђено чланом 22б. Предлога закона, долази до 

укидања аутономних овлашћења органа локалне самоуправе и нарушавање 
принципа децентрализације. 


