
 



 

 
Члан 3. 

 
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно водопривредно предузеће 
„Београдводе“, Београд (Палилула), (у даљем тексту: предузеће) 
 
Скраћено пословно име предузећа је: ЈВП „Београдводе“, Београд. 
 

Члан 4. 
 

Седиште предузећа је у Београду, ул. Светозара Ћоровића број 15. 
 
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  

Члан 5. 
 

Претежна делатност предузећа је 42.91 – изградња хидротехничких објеката. 
 
Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама реке Саве и Дунава, 
осим дела оперативне обале Луке на десној обали Дунава, одржава и стара се о 
Бежанијском зимовнику, Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским 
објектима који се налазе на простору Бежанијског зимовника и теретног Савског 
пристаништа, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу. 
 
У функцији обављања претежне делатности из става 1. и 2. овог члана предузеће обавља 
и следеће делатности: 
 

- 37.00 уклањање отпадних вода 
- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање  
- 08.11 експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса и креде 
- 09.90 услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда 
- 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и каолина 
- 50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима 
- 50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима 
- 03.22 слатководне аквакултуре 
- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада  
- 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда 
- 42.13 изградња мостова и тунела 
- 42.21 изградња цевовода 
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина 
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови 
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих 

система 
- 49.50 цевоводни транспорт 
- 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 
- 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности  
- 02.20 сеча дрвећа  
- 93.29 остале забавне и рекреативне делатности 

 



 

Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као делатност од општег интереса у 
смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог 
права за обављање тих делатности. 
 

Члан 6. 
 

Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности: 
 

- 81.10 услуге одржавања објеката 

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом предузећа, уз 
сагласност оснивача.  

 
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА 
ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

 
 

Члан 7. 
 

Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља водопривредну делатност за чије 
обављање је основано, у складу са законом, овом одлуком и Статутом предузећа. 

 
Члан 8. 

 
Oснивач је дужaн, у складу са законом да: 

1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење 
делатности; 

2) остварује надзор и контролу обављања делатности; 
3) предузима мере на унапређењу делатности. 

 
Члан 9. 

 
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом, 
предузима мере којима ће обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање 
предузећем и то: 

1) извршити промену унутрашње организације предузеће; 
2) разрешити постојеће органе и именовати привремене органе предузећа; 
3) ограничити права располагања одређеним средствима; 
4) предузети друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин 

обављања делатности од општег интереса или другим законом. 
 
 
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 10. 

 



 

Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који 
уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и 
годишњим финансијским извештајем предузећа. 
 
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача. 
 
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет оснивача, по завршном 
рачуну за претходну годину. 
 
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана утврђује се законом, односно 
одлуком о буџету за наредну годину. 

 
Члан 11. 

 
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни одбор предузећа, у складу са 
законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, 
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност 
оснивача.  
 

Члан 12. 
 

Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се из: прихода од делатности 
коју обавља, буџета оснивача, као и из других извора финансирања у складу са  законом. 
 
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања, који доноси надзорни одбор предузећа. 
 
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се оснивачу ради давања 
сагласности у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
 
Програм пословања се сматра донетим када на њега да сагласност оснивач. 
 

Члан 13. 
 

Предузеће самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун. 
 
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању, предузеће одговора целокупном 
својом имовином. 
 
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом. 
 
VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 14. 
 

Предузеће се може задужити под условима и на начин предвиђеним законом и програмом 
пословања. 
 



 

У смислу одредаба ове одлуке задужењем се сматра располагање имовином предузећа. 
 
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, фондова или других финансијских 
организација доноси Надзорни одбор. 
 
На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје оснивач, када се ради о задужењу веће 
вредности. 
 
Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више књиговодствене 
вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања. 
 
 
VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Члан 15. 
 
 

Основни капитал предузећа износи 82.860.000,00 динара (словима: 
осамдесетдвамилионаосамстотинашездесет хиљада динара).  
 
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан је у одговарајући регистар 
Агенције за привредне регистре и уплаћен је у целости. 
 
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом. 
 

 
Члан 16. 

 
Удео оснивача у основном капиталу предузећа из члана 15. став 1. износи 100%. 
 
IХ. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
 
Органи предузећа су: 
 

- надзорни одбор; 
- директор 

 
Члан 18. 

 
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник. 
 
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града 
Београда. 
 
Надзорни одбор чине председник и један представник оснивача и један представник 
запослених у предузећу, а који се предлаже на начин утврђен Статутом предузећа. 



 

 
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора 
примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа. 
 
Председник и 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 19. 

 
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, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана; 
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности; 
5) усваја финансијске извештаје; 
6) надзире рад директора; 
7) доноси статут; 
8) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава 
обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег инетереса;  
9) доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); 
10) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини 
која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној 
функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком;  
11) доноси одлуку о задуживању предузећа; 
12) одлучује о улагању капитала; 
13) одлучује о статусним променама;  
14) одлучује о оснивању других правних субјеката у складу са законом; 
15) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;  
16) доноси акт о процени вредности капитала, као и програм и ослуку о својинској 
трансформацији; 
17) доноси одлуку о оснивању огранка; 
18) закључује уговоре о раду са директором у складу са законом којим се уређују радни 
односи; 
19) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора; 
20) доноси општа акта предузећа за које законом или статутом није утврђена 
надлежаност другог органа; 
21) доноси пословник о свом раду; 
22) утврђује мере заштите и унапређења животне средине, 
23) врши друге послове утврђене законом и статутом. 
 



 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у јавном предузећу. 
 

 
Члан 20. 

 
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, надлежни органи оснивача 
дају сагласност на следеће одлуке из члана 19.: 

- на одлуке из члана 19. тач. 1), 2), 5), 7), 15) и 17) сагласност даје Скупштина 
града Београда; 

- на одлуку из члана 19. тачка 11., када се ради о задуживању веће вредности, 
сагласност даје Скупштина града Београда; 

- на одлуке из члана 19. тач.  8), 10) и 16)  сагласност даје Градско веће града 
Београда; 

              -   на одлуку из члана 19. тач. 9) и 19) сагласност даје Градоначелник 
        града Београда. 

 
Одлуке из члана 19. тач. 12), 13) и 14) Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност 
скупштине града Београда. 
 
Извештај из члана 19. тачка 4) доставља се Градском већу града Београда у року од 30 
дана од дана истека тромесечја. 
 
Извештај из члана 19. тачка 3. доставља се Градском већу града Београда ради 
информисања. 
 

Члан 21. 
 

Директора предузећа именује и разрешава Скупштина града Београда на период од 
четири године, уз могућност поновног именовања, на основу спроведеног јавног 
конкурса. 
 
Поступак за именовање директора предузећа врши се у складу са законом и Статутом 
града Београда. 
 
Услови за именовање директора предузећа прописани су законом, а статутом могу бити 
одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора 
јавног предузећа. 
 
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 
 
Директор не може имати заменика. 
 

Члан 22. 
 

Скупштина града Београда може именовати вршиоца дужности директора до именовања 
директора 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 
предузећа прописане законом и статутом. 
 
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор предузећа. 
 

Члан 23. 
 

 
Директор предузећа:  
1) представља и заступа предузеће;  
2) организује и руководи процесом рада;  
3) води пословање предузећа;  
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката    
Скупштине града, градоначелника и Градског већа града Београда;  
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; 
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини 
власник јавно предузеће;  
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи; 
12) доноси акт о систематизацији; 
13) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом; 
14) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга; 
15) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу 
са законом, колективним уговором и статутом предузећа и 
16) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа. 
 
На избор представника предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник 
предузеће из става 1. тачка 10) овог члана, сагласност даје скупштина града Београда. 
 
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих овлашћења, овластити друго лице да 
предузима радње из његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред 
свим надлежним органима, у складу са законом. 
 

 



 
  


