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  ЗАКОН О ДОПУНИ 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  

 

 

Члан 1. 

 

У Закону о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), у члану 49. 
тачка 4) после речи: „начин” додају се запета и речи: „а нарочито, ако: 

- користи или омогући коришћење ресурса јавног предузећа за промоцију политичких 
странака, односно политичких субјеката, под чиме се посебно подразумева 
коришћење службених просторија, возила и инвентара јавног предузећа без накнаде,  

- обавља активности везане за промоцију политичких странака, односно политичких 
субјеката као и за изборну кампању у радно време, 

- врши притисак на запослене и лица ангажована по другом основу у јавном предузећу 
у вези са подршком политичким партијама или кандидатима на изборима”. 

 

Члан 2. 
 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ ДОПУЊУЈУ 

У ЗАКОНУ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
 

 

„Члан 49. 
 

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико: 
 

1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног предузећа из 

члана 25. овог закона; 
 
2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним чланом 59. овог закона; 
 
3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања 

супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука 

и организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од 

остваривања основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања 

јавног предузећа; 
 
4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други начин, А НАРОЧИТО, АКО: 
  

- КОРИСТИ ИЛИ ОМОГУЋИ КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ПРОМОЦИЈУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, ОДНОСНО ПОЛИТИЧКИХ 
СУБЈЕКАТА, ПОД ЧИМЕ СЕ ПОСЕБНО ПОДРАЗУМЕВА КОРИШЋЕЊЕ 
СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА, ВОЗИЛА И ИНВЕНТАРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ 
НАКНАДЕ,  

- ОБАВЉА АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА, 
ОДНОСНО ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА КАО И ЗА ИЗБОРНУ КАМПАЊУ У 
РАДНО ВРЕМЕ, 

- ВРШИ ПРИТИСАК НА ЗАПОСЛЕНЕ И ЛИЦА АНГАЖОВАНА ПО ДРУГОМ 
ОСНОВУ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ У ВЕЗИ СА ПОДРШКОМ ПОЛИТИЧКИМ 
ПАРТИЈАМА ИЛИ КАНДИДАТИМА НА ИЗБОРИМА; 

 
5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан; 
 
6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну 

затвора; 
 
7) у другим случајевима прописаним законом.“ 


