
На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07),  

члана 10. Закона о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2011), члана 

65.Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС“ бр.119/2012)  Град Шабац и Град 

Сремска Митровица, дана 28.01.2014. године, закључују 

 

 

С П  О Р А З У М 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СПОРАЗУМА 

О ИЗГРАДЊИ, УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈАМА 

ГРАДА ШАПЦА И ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ 

 

 

УЧЕСНИЦИ СПОРАЗУМА:  

 

1. ГРАД ШАБАЦ, кога заступа градоначелник Милош Милошевић и  

2. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, кога заступа градоначелник Бранислав 

Недимовић 

 

Члан 1. 

 Учесници Споразума заједнички констатују: 

-Да  су 2006. године, јединице локалне самоуправе Шабац и Сремска Митровица 

закључиле Споразум о сарадњи општина везан за формирање Региона за управљање 

чврстим комуналним отпадом, којим су се определиле да заједнички решавају проблем 

управљања чврстим комуналним отпадом са својих територија и утврдиле основне 

смернице у циљу реализације тог опредељења; 

-Да су градови Шабац и Сремска Митровица 25.03.2011. године, на основу тада 

важећих прописа и постојећег Споразума из 2006. године, а пошто су га претходно 

прихватиле Скупштина Града Сремска Митровица закључком број 404-74/2011-I од 

25.03.2013.године и Скупштина Града Шапца закључком број 020-7/2011-14 од 

25.03.2013.године, закључили Споразум о изградњи, управљању и коришћењу 

регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града 

Шапца и Града Сремска Митровица; 

-Да су на основу закљученог Споразума из 2011. године, Скупштине градова 

Шапца и Сремске Митровице, донеле Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа 

Регионална депонија“Срем-Мачва“ у истоветном тексту; 

-Да је на основу донете Одлуке о оснивању, Јавно комунално предузеће Регионална 

депонија„Срем-Мачва“, уписано у регистар Агенције за привредне регистре решењем број 

БД 81943/2011 од 20.07.2011.године. 

-Да је због ступања на снагу нових законских прописа, а пре свега Закона о јавним 

предузећима, Закона о комуналним делатностима и Закона о јавној својини, потребно 

изменити и допунити неке одредбе Споразума о изградњи, управљању и коришћењу 

регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града 



Шапца и Града Сремска Митровица, како би се могло приступити усклађивању постојеће 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ са 

Законом о јавним предузећима и другим важећим законима; 

 

 Имајући у виду чињенице констатоване у овом члану, мења се и допуњује 

Споразум о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање 

чврстим комуналним отпадом на територији Града Шапца и Града Сремска Митровица, 

како следи у даљим одредбама овог Споразума. 

 

Члан 2. 

 У члану 3. Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за 

управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града Шапца и Града Сремска 

Митровица (у даљем тексту: Постојећи Споразум), став 2 мења се и гласи: 

 „Заједничко предузеће, у обављању своје делатности користи имовину Града 

Шапца и Града Сремска Митровица  која остаје у јавној својини градова оснивача, а коју 

градови поверавају на управљање Заједничком предузећу у циљу обављања његове 

делатности, у складу са Законом.“ 

 После става 2 додаје се нови став 3, који гласи: 

 „Заједничко предузеће у току свог пословања може постати власник покретних 

ствари и инвентара који служе  обављању основне делатности.“ 

 

Члан 3. 

 Члан 8.постојећег Споразума, мења се и гласи: 

 „Учесници Споразума су сагласни да након завршетка изградње регионалне 

депоније, Заједничко предузеће из члана 2. Постојећег Споразума преузме управљање 

комплетним системом за одлагање чврстог отпада укључујући Регионалну депонију 

„Јарак“ са пратећом инфраструктуром, трансфер станицу и постројење за сепарацију 

отпада на депонији. 

Све активности на примарној селекцији отпада које обављају ЈКП „Стари град“ 

Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, тј. свим секундарним сировинама које 

настану као резултат тих активности ће управљати ова јавна предузећа и неће бити 

предмет управљања од стране заједничког предузећа.“ 

 

Члан 4. 

 У члану 13. постојећег Споразума, иза речи „месеца“ , речи: „од оснивања 

Заједничког предузећа“, замењују се речима: „од добијања дозволе за пробни рад и 

почетка рада Заједничког предузећа“. 

 

Члан 5. 

 У члану 14.постојећег Споразума, став 1 мења се и гласи: 

 „Учесници Споразума су се  сагласили да пословно име предузећа буде: Јавно 

комунално предузеће Регионална депонија  „Срем-Мачва“ Сремска Митровица. 



Члан 6. 

 Мења се члан 15. Постојећег Споразума, тако да гласи: 

 „Учесници Споразума сагласни су да се у поступку доношења аката неопходних за 

усклађивање организације и даљег пословања и функционисања Заједничког предузећа са 

Законом о јавним предузећима и одредбама других важећих прописа, одлуке доносе 

споразумно, осим одлука за које је овим Споразумом посебно уређен начин доношења. 

 У циљу доношења одлука у складу са претходним ставом, као и праћења даљег 

рада и функционисања Заједничког предузећа, учесници Споразума ће образовати 

посебну Радну групу за праћење рада и функционисања Заједничког предузећа (у даљем 

тексту: радна група), састављену од по два представника градова оснивача, чији ће 

конкретни задаци бити утврђени актом о именовању, који заједнички доносе 

градоначелници.“ 

 Спорна питања учесници Споразума ће решавати мирним путем. 

 Спорове које не могу да реше на начин из претходног става, учесници Споразума 

решаваће путем заједничке арбитраже, образоване у складу са Законом и Статутом. 

 Учесници Споразума се обавезују да најкасније до краја децембра 2013. године 

својим скупштинама градова доставе на усвајање ове измене Споразума као и Одлуку о 

промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-

Мачва“, оба у истоветном тексту. 

 Учесници Споразума се обавезују да најкасније до краја марта 2014. године доставе 

својим скупштинама градова, ради давања сагласности, усаглашен и усклађен текст 

Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“. 

 

Члан 7. 

 Члан 17. Постојећег Споразума, мења се и гласи: 

 „Управљање Заједничким јавним предузећем организоваће се као једнодомно. 

 Органи предузећа биће: 

1) Надзорни одбор и 

2) Директор“ 

 

Члан 8. 

 Члан 18.постојећег Споразума, мења се и гласи: 

 „Надзорни одбор именује се на период од 4 године. 

Надзорни одбор Заједничког предузећа има 3 члана, од којих је један председник. 

 За члана Надзорног одбора може се именовати лице које испуњава услове 

прописане законом. 

 По једног члана у Надзорни одбор одређују градови оснивачи, а један члан именује 

се из реда запослених у  Заједничком предузећу, а на предлог Радне групе из члана 15. 

Споразума. 

 Председника Надзорног одбора градови оснивачи именују наизменично и то тако 

што, за период за који је један град оснивач одредио директора, односно вршиоца 

дужности директора,  председника Надзорног одбора именује други град оснивач. 



 Градови оснивачи самостално одређују свог представника у Надзорном одбору, а 

такође и председника Надзорног одбора у складу са редоследом прописаним овим 

Споразумом. Други Град оснивач се обавезује да доношењем коначног решења о 

именовању Надзорног одбора од стране своје Скупштине, прихвати представника којег је 

одредио други Град оснивач, односно Радна група за члана из реда запослених, као и 

председника којег одреди оснивач по редоследу утврђеном овим Споразумом.“ 

 

Члан 9. 

 Члан 19. Мења се и гласи: 

 „Директор Заједничког предузећа именује се на период од 4 године, на основу 

спроведеног јавног конкурса у складу са Законом. 

 Услови за именовање директора Заједничког предузећа биће утврђени оснивачким 

актом  Заједничког предузећа усаглашеним са Законом. 

 Директор Заједничког предузећа именује се наизменично, тако да први мандатни 

период по конкурсу, конкурс расписује и директора именује Град Сремска Митровица, а 

за следећи мандатни период Град Шабац и даље наизменично. 

 Учесници Споразума сагласни су да се, у марту 2014. године, на предлог Града 

Шапца именује вршилац дужности директора Заједничког предузећа на период од најдуже 

шест месеци, а ради спречавања настанка материјалне штете исти ће бити именован за 

вршиоца дужности директора на још један период од најдуже 6 месеци у складу са 

Законом,  а да се у марту 2015. године, директор именује на мандатни период, утврђен 

Законом о јавним предузећима и оснивачким актом по спроведеном поступку конкурса 

који ће спровести Град Сремска Митровица,  и  даље наизменично. 

 Учесници Споразума су сагласни да се Одлуком којом се врши усклађивање 

оснивачког акта са Законом о јавним предузећима предвиди постојање заменика 

директора Заједничког предузећа, који би замењивао директора у случају кад је одсутан 

или спречен да обавља своју функцију, а који би се именовао на исти начин и под истим 

условима као и директор Заједничког предузећа, по редоследу утврђеном овим 

Споразумом. 

За време обављања послова вршиоца дужности директора именованог од стране 

Града Шапца, биће именован вршилац дужности заменика директора од стране Града 

Сремска Митровица, а од именовања директора по конкурсу од стране Града Сремска 

Митровица, заменик директора биће именован по спроведеном поступку конкурса од 

стране Града Шапца, и даље наизменично.  

Учесници Споразума самостално именују вршиоца дужности директора, односно 

вршиоца дужности заменика директора Заједничког предузећа, то јест самостално по 

спроведеном конкурсу именују директора односно заменика директора Заједничког 

предузећа, у складу са редоследом из овог Споразума.  

Решење о именовању вршиоца дужности директора, односно директора 

Заједничког предузећа донето од стране Скупштине оног града који по редоследу из овог 

Споразума именује вршиоца дужности директора односно именује директора по конкурсу, 

је коначно. 



Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора, односно заменика 

директора Заједничког предузећа донето од стране Скупштине оног града који по 

редоследу из овог Споразума именује вршиоца дужности заменика директора односно 

именује заменика директора по конкурсу, је коначно. 

  

Члан 10. 

 Члан 20. Постојећег Споразума се брише. 

 

Члан 11. 

 У члану 22. Постојећег Споразума, уместо тачке на крају текста ставља се зарез и 

додају речи: „уз плаћање одговарајуће накнаде и без могућности управљања Заједничким 

предузећем“. 

 

Члан 12. 

У осталом делу Постојећи Споразум остаје непромењен. 

 

Члан 13. 

 Овај Споразум о изменама Споразума о изградњи, управљању и коришћењу 

регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Града 

Шапца и Града Сремска Митровица, се сматра закљученим кад га прихвате Скупштине 

Града Шапца и Града Сремске Митровице и на основу овлашћења датих од стране 

Скупштина градова потпишу градоначелници града Шапца и Града Сремске Митровице, а 

најкасније до краја децембра 2013. године. 

  

Члан 14. 

Овај Споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два за 

сваког учесника Споразума. 

 

  

ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА 

 

ГРАД ШАБАЦ 

Градоначелник 

___________________ 

Милош Милошевић 

 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Градоначелник 

___________________ 

Бранислав Недимовић 

 

 


