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 На основу чланова 46.  и  67. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ бр. 

15/2016 и 88/2019), члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 

129/2007,  83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине 

Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 2/2019), члана 154. став 2. и члана 155.став 3.Пословника 

Скупштине општине  Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019),  на Предлог Општинског већа 

општине Топола 

 Скупштина  општине Топола на седници одржаној дана  29.12.2022  године донела је   

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. РАЗРЕШАВА СЕ  САЊА ЧОЛОВИЋ, дипломирани економиста из Тополе, дужности директора 

Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.  

3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику СО Топола“ 

и на званичној интернет страници општине Топола.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 67. Закона о јавним предузећима прописано је да у случају поремећаја у 

пословању јавног предузећа, надлежни орган јединице локалне самоуправе предузима мере којима ће се 

обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег интереса, а нарочито, између осталог и 

разрешење органа које именује и именовање привремених органа. Како је дошло до очитог поремећаја у 

пословању ЈКСП „Топола“ из Тополе,а које би условило стабилно снабдевање добрима и услугама од 

виталног значаја за општину Топола, којој је то једино јавно предузеће и као такво је од суштинског 

значаја за своје грађане, неопходна је хитност разрешења директора наведеног предузећа. 

 Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач. Одредбама члана 46. 

Закона о јавним предузећима прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је 

именован, оставком и разрешењем (став 1.), одредбама члана 48. став 2 наведеног закона прописано је да 

предлог за разрешење директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, подноси надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе  

Одредбама члан 49. и 50. Закона о јавним предузећима прописани су разлози за разрешење директора пре 

истека периода на који је именован, између осталог, ако се утврди да нестручно и несавесно обавља 

дужности директора и поступа супротно пажњи доброг привредника и има пропуста у доношењу и 

извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, те је дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа, 

ако се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним 

понашањем или на други начин, као и у другим случајевима прописаним законом 

  Директорки ЈКСП „Топола“ из Тополе је Закључком Општинског већа општине Топола број 020-

539/2022-05-III од 17.11.2022. године наложено да Општинском већу општине Топола достави 

финансијски план консолидације са конкретним предлозима (начин, мере и поступак решавања 

постојећих проблема), као и динамику измирења неизмирених обавеза ЈКСП „Топола“ из Тополе , и то 

након усвајања од стране Надзорног одбора ЈКСП „Топола“ из Тополе, а најкасније у року од 20 дана од 

дана доношења Закључка.Међутим директорка по истом није поступила. 
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  ЈКСП „Топола“ из Тополе је једино  јавно предузеће општине Топола, и као такво је приоритет 

стабилног функционисања саме општине као њеног оснивача.Неефикасност у раду јавног предузећа 

несумњиво доводи и до нарушеног угледа оснивача истог. Покушаји усклађене сарадње са директором 

ЈКСП „Топола“ из Тополе нису уродили плодом. Из Извештаја број 3111-1/1.5.4 од 14.11.2022. године, а 

по Закључку Општинског већа општине Топола број 020-495/2022-05-III, се види да су обавезе према 

добављачима на дан ступања на дужност директорке 13.09.2021. године износиле 18.973.180,06 динара. 

Закључно са трећим кварталом ове године, обавезе према добављачима износе на дан 30.09.2022. године 

28.947.076,20 динара. Разлика у обавезама према добављачима у износу од 9.973.896,20 динара је 

направљена у периоду од 13.09.2021. године до 30.09.2022. године. Ако се вратимо уназад, у период пре 

именовања директорке од 13.09.2021. године, видећемо да су се обавезе према добављачима кретале у 

распону од 18.000.000,00-19.000.000,00 и то у периоду отежаног пословања услед пандемије КОВИД 

вируса, док су претходниг година биле знатно мање и то: 

БИЛАНС СТАЊА 2018-31.12.2018.=8.623.000,00 пре пандемије КОВИД вируса 

БИЛАНС СТАЊА 2019-31.12.2019=18.658.000,00 

БИЛАНС СТАЊА 2020-31.12.2020=18.934.000,00 

I квартал 2021-31.03.2021=18.323.000,00 

II квартал 2021-30.06.2021=18.361.000,00 

Ако погледамо показатеље ликвидности, у које спадају општи рацио ликвидности и ригорозни 

рацио ликвидности, видећемо да је присутан осетан пад и то општи рацио ликвидности 0,4322 односно 

43,22%. У 2020. години је рацио ликвидности био 0,5412 односно 54,12%. 

Ригорозни рацио ликвидности на крају 2021. године је износио 0,3451 односно 34,51%, док је на 

крају 2020. године износио 0,4143 односно 41,43%. 

Угрожавањем ликвидности јавног предузећа угрожава се и задовољење потреба крајњих корисника, 

с обзиром да је оно то које је основано ради обављања делатности од општег интереса. 

Имајући у виду и извештај о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину за ЈКСП „Топола“ из 

Тополе , који потписује директорка Сања Чоловић, наводи се и скретање пажње при чему предузеће није 

поступило у складу са захтевима Одељка 27-Умањење вредности имовине МСФИ за МСП и није 

утврдило обезвређење вредности имовине у висини средстава за која нема изгледа да ће бити 

активирана. 

Имајући у виду целокупан финансијски аспект, требамо имати у виду да је у току 2022. године 

дошло до повећања цена и то: од 01. Јануара 2022. године у примени су цене основних комуналних 

услуга утврђене ценовником број 3379/1.1.1 од 17.11.2021. године и од 01.07.2022. године су у примени 

нове цене комуналних услуга, у складу са ценовником број 1250/1.1.1 од 12.05.2022. године. Упркос 

примени нових цена комуналних услуга, ликвидност ЈКСП „Топола“ је у паду. 

Поред горе наведених финансијских показатеља недовољно ефикасног управљања предузећем, 

битно је нагласити и да су међуљудски односи трајно нарушени, како унутар самог предузећа, тако и 

између предузећа и оснивача. 

На општини као оснивачу је да омогући ефикасно управљање јавним предузећем с обзиром да је оно 

од виталног значаја за задовољавање потреба становника наше општине за јавним добрима и услугама. 

Из свега горе наведеног, а у складу са чланом 67. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима, 

донето је Решење као у диспозитиву 

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана пријема решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА        ПРЕДСЕДНИК  СО 

Број: 020-617/2022-05-I                   Јасна  Вуковић , с.р. 

Дана : 29.12.2022. године  

-2- 
 На основу члана 25. и 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 

88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007 и 

83/2014 - др. Закон, 101-2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 11)   Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“ бр. 2/2019 и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019), 

 Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 29.12.2022. године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ТОПОЛА“ ТОПОЛА 
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1. ИМЕНУЈЕ СЕ Маријана Вујичић,специјалиста струковни економиста из области 

економских наука из Тополе за в.д. директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола, 

почев од 29.12.2022. године па до окончања Конкурса за избор директора  наведеног предузећа, а 

најдуже на период од годину дана. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 

Об разл ожење  

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач.Одредбама члана 52. 

Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац дужности директора може именовати до 

именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу , те да период обављања 

функције вршиоца дужности не може бити дужи од једне године и да вршилац дужности има сва права, 

обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.Одредбама члана 40. став 1. тачка 11) Статута 

општине Топола прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава надз 

Јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. На основу 

напред наведеног, Скупштина општине Топола је на седници одржаној 29.12.2022. године, разматрајући 

предлог  и ценећи биографију именоване предложене за  вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Топола”, са седиштем у Тополи, позивајући се на правни основ за доношење 

решења о именовању вршиоца дужности директора, који је садржан у одредбама члана 52. Закона о 

јавним предузећима, усвојила предлог за именовање вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа „Топола”, са седиштем у Тополи , већином гласова од 21 одборника (од укупно 36 присутних 

одборника) и донела одлуку као у диспозитиву решења. 

Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-618/2022-05-I                      СКУПШТНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.12.2022.године                    Јасна  Вуковић, с.р. 

-3- 
         На основу члана 16. став 2, члана 17. став 3, члана 18. и 21. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019),члана 40. став 1. тачка 11.Статута општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 154. став 2 и 155. став 3. Пословника СО Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019) 

 Скупштина Oпштине Топола на седници одржаној данa  29.12.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању  председника Надзорног одбора  

Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 

 

I   Разрешава се Драгана Радивојевић дипл.ецц из Тополе, дужности председника Надзорног 

одбора   Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола  

II  За председника Надзорног одбора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола 

именује се Душан Жупљанић, дипл.правник из Крагујевца. 

III  Мандат именованог из тачке II овог Решења траје до истека мандата председнику и члановима 

Надзорног одбора именованим  решењем Скупштине општине бр. 020-349/2020-05-I oд  29.11.2020. 

године 

IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА         ПРЕДСЕДНИК СО 

Број: 020-619/2022-05-I           Јасна Вуковић, с.р. 

Дана: 29.12.2022. године 

-4- 
На основу члана 40. став 1. тачка 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

број 2/2019) и члана 154. став 2. и члана 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, број 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 29.12.2022. године, донела  је 

 

  Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје је се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ 

Топола за 2023. годину, број 3321/1.4.18 који је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на 

седници одржаној дана 30.11.2022. године 
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II    Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-76/2022-05-I                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.12.2022. године           Јасна Вуковић, с.р.     

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. 

Решење о разрешењу Сање Чоловић, дипломирани економиста из 

Тополе, дужности директора Јавног комуналног стамбеног предузећа 

„Топола“ Топола 

Страна 1. 

 

2. 
Решење о именовању в.д. директора Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Топола“ Топола 
Страна 2. 

 

3. 
Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа „Топола“ Топола 
Страна 3. 

 

4. 
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2023. годину 
Страна 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    

 

 

                             

 

 

 
 

 

 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Исидора Николић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Владимир Радојковић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


