На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 83/14-др. закон), члана 5. став 3. и члана 8. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 1. став 1. и члана 17. Закона о
изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
103/2015) и члана 36. Статута општине Мионица (''Службени гласник општине Мионица'',
бр. 8/2008) Скупштина општине Мионица, дана ____________ 2016. године, доноси

Одлуку о престанку рада, постојања и брисању
Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица''
и преузимању права, обавеза и послова
Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу Мионица''на општину Мионица

Члан 1.
Овом одлуком уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа ''Дирекција
за уређење и изградњу општине Мионица'', брисање јавног предузећа из регистра
привредних друштава и преузимање права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција
за уређење и изградњу општне Мионица'' на општину Мионица, оснивача јавног
предузећа.
Члан 2.
Престаје са радом и постојањем 30. новембра 2016. године, Јавно предузеће
''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'', основана Одлуком о оснивању
Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'' број 023-21/98 од
19.10.1998. године и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног
предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'' број 023-25/98 од
28.12.1998. године, са седиштем у Мионици, у улици Мите Ракића бр. 1., уписана у
регистар Агенције за привривредне регистре са матичним бројем 17226045 и чији је
порески идентификациони број 101391804, у даљем тексту: Дирекција.
Члан 3.
Права, обавезе и послови Дирекције настала на име и за рачун Дирекције закључно
са 29. новембром 2016. године од 30. новембра 2016. године у целини прелазе на општину
Мионица, оснивача јавног предузећа.
Општина Мионица даном престанка рада и постојања Дирекције, од 30. новембра
2016. године ступа на место Дирекције у свим затеченим облигационим и другим
односима.
Члан 4.
Права оснивача остварује орган општине Мионица - Скупштина општине
Мионица.

Члан 5.
Обавезује се Општинска управа општине Мионица да:
1) изврши послове везане за престанак рада и постојања Дирекције у правном
поретку Републике Србије.
2) попише и преузме од Дирекције покретне ствари, предмете и архиву.
3) преузме од Јавног предузећа потраживања.
Члан 6.
Обавезе из тачке 3. одлуке од 30. новембра 2016. године измириваће се из
средстава буџета општине Мионица – са раздела 4, Општинска управа, Одлуке о буџету
општине Мионица за 2016. годину.
Члан 7.
Послове Дирекције, одређене Одлукама Скупштине општине Мионица, административне, стручне и извршне на одржавању, уређењу и изградњи комуналне
инфраструктуре, од 30. новембра 2016. године вршиће општина Мионица, њен орган Општинска управа.
Члан 8.
Уговоре закључене на терет буџета општине Мионица од стране Дирекције, за
извршење програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре, од 30.
новембра 2016. године, на основу претходне сагласности Општинског већа општине
Мионица, закључује председник општине Мионица.
Извор финасирања уговора става 1. ове тачке је раздео 4, Општинска управа,
Одлуке о буџету општине Мионица.
Члан 9.
На дан 29. новембра 2016. године запосленима у Дирекцији престаје радни однос у
Дирекцији.
Члан 10.
На дан 30. новембра 2016. године, лица из тачке 9. ове одлуке преузимају се на
следећи начин:
1) У радни однос у Општинску управу општине Мионица са статусом
нераспоређеног запосленог лица преузимају се два запослена на сталном раду у
Дирекцији, са платом чији износ не може бити већи од износа који има запослени у
Општинској управи са истом стручном спремом и одговарајућим звањем.
2) У радни однос у ЈКП ''Водовод Мионица'' Мионица са статусом нераспоређеног
запосленог лица преузима се шест запослених на сталном раду у Дирекцији, са платом
чији износ не може бити већи од износа који има запослени у ЈКП ''Водовод Мионица'' са
истом стручном спремом и одговарајућим звањем.
3) Запосленима који нису на сталном раду у Дирекцији, радни однос има престати
најкасније са 30. новембром 2016. године.

Члан 11.
На дан 30. новембра 2016. године брисаће се Дирекција из регистра привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре.
Члан 12.
Дирекција је дужна да Општини Мионица достави завршини рачун и попис
финансијске и нефинансијске имовине са даном престанка рада.
Члан 13.
На дан 29. новембра 2016. године престаје да важи Одлуке о измени и допуни
Одлуке о оснивању ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'' бр. 0231/2013 донете на седници Скупштине општине Мионица дана 29.01.2013. године
(''Службени гласник Скупштине општине Мионица'', бр. 1/2013).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а Одлуку објавити у ''Службеном
гласнику општине Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: _______/2016
Мионица, __________2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Мирослав Ђурић

Образложење
Законом о локалној самоуправи чланом 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-ср. Закон) утврђено је да јединице локалне
самоуправе у складу са законом оснива ''службе, јавна предузећа и установе и
организације, утврђене Статутом општине и врше надзор над њиховим радом''.
Законом о јавним предузећима чланом 5. став 3. и члана 8. (''Службени гласник РС'',
број 15/2016) утврђено је да ''Ако јавно предузеће оснива јединица локалне самоуправе,
акт о оснивању јавног предузећа доноси Скупштина јединице локалне самоуправе, која
врши права оснивача'' и ''Јавно предузеће стиче својство правног лица уписом у регистар у
складу са законом којим се уређује правни положај и поступак регистрације привредних
друштава.''
Статут општине Мионица члан 36. тачка 8. (Службени гласник општине Мионица'',
број 8/2008) утврђено је да Скупштина општине, у складу са законом оснива ''службе,
јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над
њиховим радом:''. Напред цитираним одредбама закона и статута уређено је право
општине да оснива јавна предузећа и врши надзор над истим, и да јавно предузеће
својство правног лица стиче уписом у регистар са једне стране. Наведена норме, са друге

стране, дају право оснивачу јавног предузећа, органу који врши права оснива – скупштини
јединице локалне самоуправе да донесе одлуку о престанку рада јавног предузећа и
брисању истог из регистра правног лица – привредних друштава, што предложеном
олуком врши Скупштина општине Мионица.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', број 103/15) чланом 1. став 1. и чланом 17. Утврђено је да ''У Закону о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09...63/13-исправка, 108/13, 142/14 и
68/15-др. Закон) у члану 2. тачка 8. речи: јавна предузећа, фондови и дирекције
основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је
намена утврђена посебним законом;'' бришу се и ''јединице локалне самоуправе
дужне да до 01. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1.
овог закона''.
Наведене измене и допуне Закона о буџетском систему имају за последицу ново
одређивање индиректних корисника буџетских средстава, и то су: правосудни органи,
буџетски фондови; месне заједнице; установе основане од стране Републике Србије,
односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских
средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања. У
претходном одређивању индиректних корисника буџетских средстава била су наведена и
''јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти који се
финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом''.
Последица оваквог законом утврђеног решења је немогућност финасирања
јавног предузећа,
фонда и дирекције из буџета Општине, за на пример плате
запослених, са једне стране, немања сопствених прихода јавног предузећа, фонда и
дирекције, за на пример плате запослених , јер су плате запослених у целини финансиране
са буџета општине, са друге стране и обавезе оснивача - општине да послове јавног
предузећа и дирекције и даље финансира, јер се ради о пословима из делокруга јединице
локалне самоуправе, са треће стране, а једино могуће решење је доношење одлуке о
престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу
општине Мионица'' и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција
за уређење и изградњу општине Мионица'', на начин утврђен овом одлуком.
Полазећи од напред цитираних одредби закона који уређује буџетски систем
Републике Србије, у предложеној одлуци:
Члан 1. уређује се престанак рада и постојања Јавног предузећа ''Дирекција за
уређење и изградњу општине Мионица'', брисање јавног предузећа из регистра
привредних друштава и преузимање права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција
за уређење и изградњу општне Мионица'' на општину Мионица, оснивача јавног
предузећа.
Члан 2. утврђује да престаје са радом и постојањем 30. новембра 2016. године,
Јавно предузеће ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица, основана Одлуком
о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица брпј
023-21/98 од 19.10.1998. године и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању

Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица'' број 023-25/98 од
28.12.1998. године, са седиштем у Мионици, у улици Мите Ракића бр. 1., уписана у
регистар Агенције за привривредне регистре са матичним бројем 17226045 и чији је
порески идентификациони број 101391804.
Члан 3. уређује да права, обавезе и послови дирекције настала на име и за рачун
Дирекције закључно са 29. новембром 2016. године од 30 новембра 2016. године у целини
прелазе на општину Мионица, оснивача јавног предузећа и да Општина Мионица даном
престанка рада и постојања Дирекције, од 30. новембра 2016. године ступа на место
Дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима.
Члан 4. утврђује да права оснивача остварује орган општине Мионица Скупштина општине Мионица.
Члан 5. Уређује обавезу Општинска управа општине Мионица, да повоодом
престанка Дирекције, тако да управа изврши послове везане за изврши послове везане за
престанак рада и постојања Дирекције у правном поретку Републике Србије, попише и
преузме од Дирекције покретне ствари, предмете и архиву и преуземе од Јавног предузећа
потраживања.
Члан 6. уређује да се обавезе из тачке 3. одлуке од 30 новембра 2016. године
измириваће се из средстава буџета општине Мионица – са раздела 4, Општинска управа,
Одлуке о буџету општине Мионица за 2016. годину.
Члан 7. уређује да послове Дирекције, одређене одлукама Скупштине општине
Мионица, - административне, стручне и извршне на одржавању, уређењу и изградњи
комуналне инфраструктуре, од 30. новембар 2016. године вршиће општина Мионица, њен
орган - Општинска управа.
Члан 8. Уређује да Уговоре закључене на терет буџета општине Мионица од
стране Дирекције, за извршење програма одржавања, уређења и изградње комуналне
инфраструктуре, од 30. новембра 2016. године, на основу претходне сагласности
Општинског већа општине Мионица, закључује председник општине Мионица и да је
извор финасирања уговора става 1. ове тачке је раздео 4, Општинска управа, Одлуке о
буџету општине Мионица.
Члан 9. Уређује да на дан 29. новембра 2016. године запосленима у Дирекцији
престаје радни однос у Дирекцији.
Члан 10. Уређује се да на дан 30. новембра 2016. године, лица из тачке 9. ове
одлуке преузимају се на следећи начин:
1) У радни однос у Општинску управу општине Мионица са статусом
нераспоређеног запосленог лица преузимају се два запослена на сталном раду у
Дирекцији, са платом чији износ не може бити већи од износа који има запослени у
Општинској управи са истом стручном спремом и одговарајућим звањем.

2) У радни однос у ЈКП ''Водовод Мионица'' Мионица са статусом нераспоређеног
запосленог лица преузима се шест запослених на сталном раду у Дирекцији, са платом
чији износ не може бити већи од износа који има запослени у ЈКП ''Водовод Мионица'' са
истом стручном спремом и одговарајућим звањем.
3) Запосленима који нису на сталном раду у Дирекцији, радни однос има престати
најкасније са 30. новембром 2016. године.
Члан 11. Уређује да на дан 30. новембра 2016. године брисаће се Дирекција из
регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре.
Члан 12. Уређује да је Јавно предузеће дужно да Општини Мионица достави
завршини рачун и попис финансијске и нефинансијске имовине са даном престанка рада.
Члан 13. Уређује да на дан 29. новембра 2016. године престаје да важи Одлуке о
измени и допуни Одлуке о оснивању ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине
Мионица'' бр. 023-1/2013 донете на седници Скупштине општине Мионица дана
29.01.2013. године (''Службени гласник Скупштине општине Мионица'', бр. 1/2013).
Члан 14. Уређује дан ступања на снагу предложене Одлуке, а Одлуку објавити у
Службеном гласнику општине Мионица''
За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету
општине Мионица

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МИОНИЦА

