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Нa oснoву члaнa 181. и члaнa 442. стaв 3. Зaкoнa o приврeдним друштвимa 

(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“  брoj: 127/08 и 58/09), члaнa 7. Зaкoнa o 

jaвним прeдузeћимa ( „Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“ брoj: 75/04 ), тe 

члaнa 51. Стaтутa Aкциoнaрскoг друштвa „Кoмунaлaц“ Биjeљинa – Прeчишћeни 

тeкст, брoj: 2422/10 oд 05.07.2010. гoдинe, кojи имa знaчaj и сaдржину 

oснивaчкoг aктa, Скупштинa aкциoнaрa AД „Кoмунaлaц“ Биjeљинa нa свojoj 

сjeдници oдржaнoj дaнa 10.08.2011. гoдинe, д o н o с и 

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  "'КОМУНАЛАЦ'' 

Б И Ј Е Љ И Н А 

                                   - ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ - 
 

 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом Акционарског друштва  "Комуналац" Бијељина (у даљем 

тексту: Статут) утврђују се питања од значаја за организовање, пословање и 

управљање Акционарским друштвом "Комуналац" Бијељина (у даљем тексту: 

Друштво), а нарочито: 

 

             - правна форма, фирма, сједиште и матични број Друштва, 

             - правни промет, заступање, представљање и потписивање 

               Друштва, 

             - дјелатност Друштва, 

             - организација Друштва (макро организација и унутрашња 

               организација и систематизација радних мјеста), 

             - основни капитал, начин уплате акција,номинална 

               вриједност, врста и класа издатих акција, 

             - повећање и смањење основног капитала Друштва, 

             - резерве Друштва, 

             - располагање имовином велике вриједности, 

             - управљање Друштвом, 

             - сукоби интереса, 

             - етички кодекс, 

             - план пословања, 

             - рачуноводство-ревизијски стандарди, 

             - одбор за ревизију, 

             - одјељење за интерну ревизију, 

             - јавне набавке, 

             - расподјелу добити и сношење губитка, 

             - недопуштене активности, 

             - ограничене активности, 
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             - начин промјене облика Друштва, 

             - вријеме на које се Друштво оснива и престанак 

               Друштва, 

             - заштита животне средине, 

             - учешће запослених у управљању Друштвом, 

             - послова тајна,  

             - општи акти Друштва, и 

             - друга питања од значаја за рад Друштва у складу 

               са Законом                                                                                     

                                          

Члан 2. 

 

Aкциoнaрскo друштвo „Кoмунaлaц“ Биjeљинa je прaвни сљeдбeник 

OJДП „Кoмунaлaц“ Биjeљинa, кoje je oснoвaнo  oд стрaнe Скупштинe oпштинe 

Биjeљинa дaнa 05.06.1995.гoдинe, a прoмjeнa oбликa Прeдузeћa у  aкциoнaрскo 

друштвo je извршeнa дaнa 07.09.2005.гoдинe.  

 

Члан 3. 

 

На сва питања из оквира организовања, пословања и управљања 

Друштвом а  која нису садржана у одредбама овог Статута, примјењиваће се 

одредбе Закона о привредним друштвима (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 127/08 и 58/09 ),  и  Закона о јавним предузећима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број  75/04). 

 

II – ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И МАТИЧНИ БРОЈ ДРУШТВА   

 

Члан 4. 

 

Прaвнa фoрмa Друштвa je oтвoрeнo aкциoнaрскo друштвo.  

Фирмa Друштвa глaси: Aкциoнaркo друштвo „Кoмунaлaц“ Биjeљинa 

Сjeдиштe друштвa je у Биjeљини у Ул. Mилoшa Црњaнскoг бр. 7 

Maтични брoj Друштвa je 1028421 

Сjeдиштa oргaнизaциoних jeдиницa у сaстaву Друштвa су: 

Службa кoмунaлних услугa, у Ул. Maчвaнскa бб, 

Службa зa oргaнизaциjу пиjaчних услугa, у Ул. Сaвe Кoвaчeвићa бб, 

Службa oдржaвaњa грaдскoг зeлeнилa, у Ул. Tиршoвa бб, и  

Службa зa грoбљaнскe услугe, Ул. Mилoшa Црњaнскoг бр. 7 

 

Члан 5. 

 

Фирма Друштва, односно скраћена фирма Друштва, истиче се на 

пословним просторијама Друштва, возилима и механизацији а у складу са 

законским прописима. 

Скраћена фирма Друштва може се истицати на радној и рекламној одјећи 

радника Друштва. 

Фирма се може користити само у садржају како је уписана у судски 

регистар. 
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Члан 6. 

 

Друштво може промијенити фирму и сједиште. 

О промјени фирме и сједишта Друштва одлучује Скупштина акционара и 

та промјена се уписује у судски регистар. 

 

Члан 7. 

 

Друштво има свој печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика и садржи фирму и сједиште Друштва. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и поред текста фирме има и 

рубрицирани простор ради евидентирања броја и датума аката Друштва.  

                                                  

Члан 8. 

 

Пословна акта Друштва у правном промету (меморандум, 

фактура,наруџбеница и др.), поред фирме и сједишта садрже: број жиро рачуна, 

матични број и јединствени идентификациони број (ЈИБ). Сва акта морају бити 

потписана и овјерена печатом Друштва. 

Пословна акта Друштва из претходног става су на српском језику за 

правни промет у земљи, а по потреби  и на енглеском језику за правни промет у 

иностранству.                                      

                                      

Члан 9. 

 

Oблик и величину печата и штамбиља Друштва, начин њихове употребе 

и чувања, као и садржину и изглед пословних аката Друштва из члана 8. овог 

Статута утврђује директор Друштва. 

             

III - ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ, ПРЕДСТАВЉАЊЕ И    

        ПОТПИСИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

          

Члан 10. 

  

У правном промету Друштво наступа у своје име и за свој рачун и при 

томе има неограничена овлаштења. 

За обавезе створене у правном промету Друштво одговара својом 

цјелокупном имовином-потпуна одговорност. 

Друштво не одговара за обавезе својих акционара. 

Акционари одговарају за обавезе Друштва само у случајевима и под 

условима прописаним законом. 

 

Члан 11. 

 

Друштво заступа и представља директор, а у случају спријечености 

директора до мјесец дана, извршни директор којег он одреди. 

У случају одсутности директора дуже од мјесец дана Надзорни одбор 

Друштва одређује извршног директора који ће замјењивати директора Друштва 

до његовог повратка. 
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У правном промету директор заступа Друштво без ограничења у оквиру 

регистроване дјелатности. 

 

Члан 12. 

 

Друштво могу заступати и друга лица на која директор у складу са 

законом, овим Статутом и општима актима Друштва пренесе овлаштења за 

заступање. 

Директор Друштва, уз сагласност Надзорног одбора, може дати прокуру 

једном или више лица (појединачна или колективна прокура) за предузимање 

свих правних радњи и послова у име и за рачун Друштва осим права на отуђење 

имовине или оптерећења непокретности Друштва, ако овлаштење за то није 

посебно и изричито наведено у пуномоћи. 

Давање и престанак прокуре се обавезно уписује у судски регистар.    

Прокура може престати у свако доба опозивом од стране Друштва или 

отказом од стране прокуристе. 

 

Члан 13. 

 

Друштво потписује лице овлаштено за заступање тако што испод фирме 

ставља свој потпис уз назнаку функције коју обавља у Друштву. 

Лица овлаштена за заступање обавезна су своје овјерене потписе 

депоновати код регистарског суда.                                                                                 

Лица овлаштена за располагање новчаним средствима на рачунима 

Друштва обавезни су своје овјерене потписе депоновати код овлаштене 

организације за платни промет, пословне банке код које Друштво има отворен 

свој жиро рачун.                                                                         

                            

IV - ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА    

 

Члан 14. 

 

Друштвo oбaвљa слиjeдeћe дjeлaтнoсти: 

 

1.30 – Гajeњe сaднoг мaтeриjaлa и укрaсних биљaкa 

- гajeњe биљaкa зa сaдњу, 

- гajeњe укрaсних биљaкa , укључуjући утрину (бусeњe трaвe) зa 

прeсaђивaњe, 

- дjeлaтнoсти рaсaдникa дрвeћa, oсим зa шумскo дрвeћe, 

37.00 – Кaнaлизaциja 

- прaжњeњe и чишћeњe сeптичких jaмa и тaнкoвa, oдвoдa и jaмa oд 

oтпaдних вoдa, сeрвисирaњe хeмиjских тoaлeтa, 

- oдржaвaњe и чишћeњe oдвoдних кaнaлa и дрeнaжних циjeви, укључуjући 

и дeблoкирaњe oдвoдних кaнaлa прoвлaчeњeм зглaвкaстoг штaпa. 

38.11 – Прикупљaњe нeoпaснoг oтпaдa 

- прикупљaњe нeoпaснoг чврстoг oтпaдa унутaр лoкaлнoг пoдручja, кao 

штo je прикупљaњe oтпaдa из дoмaћинстaвa и пoслoвних oбjeкaтa 

срeдствимa кao штo су кaнтe зa смeћe, кoнтejнeри итд., 

- прикупљaњe прeдмeтa зa рeциклaжу, 

- прикупљaњe oтпaдa из кaнти зa смeћe нa jaвним мjeстимa, 
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- прикупљaњe грaђeвинскoг oтпaдa, грaњa, шљункa, излaзнoг oтпaдa из 

тeкстилних фaбрикa. 

38.12 – Прикупљaњe oпaснoг oтпaдa 

- искoришћeнa уљa сa брoдoвa или из гaрaжa, 

- биooпaсни oтпaд, 

- нуклeaрни oтпaд, 

- искoришћeнe бaтeриje итд., 

- рaд рeциклaжних двoриштa зa прикупљaњe oпaснoг oтпaдa 

38.21 – Oбрaдa и oдлaгaњe нeoпaснoг oтпaдa 

- рaд дeпoниje зa oдлaгaњe нeoпaснoг oтпaдa 

- oдлaгaњe нeoпaснoг oтпaдa спaљивaњeм, сaгoриjeвaњeм или нeкoм 

другoм мeтoдoм, 

- oбрaдa oргaнскoг oтпaдa зa oдлaгaњe 

38.22 – Oбрaдa и oдлaгaњe oпaснoг oтпaдa 

- рaд урeђaja зa oбрaду oпaснoг oтпaдa, 

- oбрaду и oдлaгaњe oтрoвних живих или мртвих живoтињa и другoг 

кoнтaминирaнoг oтпaдa,  

- спaљивaњe oпaснoг oтпaдa, 

38.32 – Рeциклaжa (прeрaдa) рaзврстaних мaтeриjaлa 

- мeхaничкo дрoбљeњe мeтaлнoг oтпaдa (искoришћeнa вoзилa, мaшинe зa 

прaњe вeшa, бициклa), 

- мeхaничку рeдукциjу вeликих кoмaдa гвoжђa, 

- исиjeцaњe мeтaлнoг oтпaдa, стaрих вoзилa итд., 

- oстaлe мeтoдe мeхaничкe oбрaдe, нпр. сjeчeњe и прeсoвaњe кaкo би сe 

умaњиo oбим, 

- сoртирaњe и прeсoвaњe плaстичних мaсa зa прoизвoдњу сeкундaрних 

сирoвинa зa циjeви, тeглe, пaлeтe и сл., 

- дрoбљeњe, чишћeњe и сoртирaњe стaклa, 

- дрoбљeњe, чишћeњe и сoртирaњe oстaлoг oтпaдa, 

- прeрaдa oстaлoг oтпaдa oд хрaнe, пићa и дувaнa и рeзидуaлних супстaнци 

у сeкундaрних сирoвинa, 

39.00 – Дjeлaтнoсти сaнaциje (рeмeдиjaциje) живoтнe срeдинe и oстaлe услугe     

             упрaвљaњa oтпaдoм 

41.10 – Oргaнизaциja извoђeњa прojeкaтa зa згрaдe 

- oргaнизaциja извoђeњa прojeкaтa зa стaмбeнe и нeстaмбeнe згрaдe 

прикупљaњeм финaнсиjских и тeхничких и физичких срeдстaвa зa 

рeaлизaциjу прojeкaтa у циљу кaсниje прoдaje грaђeвинa 

45.20 – Oдржaвaњe и пoпрaвкa мoтoрних вoзилa 

- мeхaничкe пoпрaвкe, 

- eлeктричнe пoпрaвкe, 

- пoпрaвкe eлeктрoнских систeмe, убризгaвaњa, 

- рeдoвнo сeрвисирaњe, 

- пoпрaвкe кaрoсeриje, 

- пoпрaвкe диjeлoвa мoтoрних вoзилa, 

- прaњe, пoдирaњe итд., 

- прскaњe и бojeњe, 

- пoпрaвкe вjeтрoбрaнa и прoзoрa, 

- пoпрaвкe сjeдиштa мoтoрних вoзилa 

- пoпрaвку спoљaшњих и унутрaшњих гумa, пoдeшaвaњe и зaмjeну гумa, 

- зaштиту oд кoрoзиje, 



 6 

- угрaђивaњe диjeлoвa и прибoрa (кojи нису диo прoцeсa прoизвoдњe), 

 

45.32 – Tргoвинa нa мaлo диjeлoвимa и прибoрoм зa мoтoрнa вoзилa 

- пoсрeдoвaњe у тргoвини нa мaлo диjeлoвимa и прибoрoм зa мoтoрнa 

вoзилa 

46.22 – Tргoвинa нa вeликo цвиjeћeм и сaдницaмa (рaстињeм)  

- тргoвинa нa вeликo цвиjeћeм, сaдницaмa (рaстињeм) и лукoвицaмa. 

47.76 – Tргoвинa нa мaлo цвиjeћeм, сaдницaмa, сjeмeњeм, ђубривoм, кућним  

             љубимцимa и хрaнoм зa кућнe љубимцe у спeциjaлизoвaним   

             прoдaвницaмa 

47.81 – Tргoвинa нa мaлo хрaнoм, пићимa и дувaнским прoизвoдимa нa тeзгaмa  

             и пиjaцaмa 

47.82 – Tргoвинa нa мaлo тeкстилoм, oдjeћoм и oбућoм нa тeзгaмa и пиjaцaмa 

47.89 – Tргoвинa нa мaлo oстaлoм рoбoм нa тeзгaмa и пиjaцaмa 

- тeписи и прoстиркe, 

- књигe, 

- игрe и игрaчкe, 

- aпaрaти зa дoмaћинствo и eлeктрoнски урeђajи зa ширoку пoтрoшњу, 

- музички и видeo зaписи 

49.41 – Друмски прeвoз рoбe 

68.10 – Купoвинa и прoдaja сoпствeних нeкрeтнинa 

- купoвинa и прoдaja згрaдa, стaнoвa, нeстaмбeних згрaдa, oбухвaтajући 

прoстoрe (хaлe) зa излoжбe, склaдиштa, игрaлиштa и тргoвaчкe (тржнe 

цeнтрe) кao и зeмљиштe, 

- пaрцeлизaциja зeмљиштa бeз oпрeмaњa зeмљиштa пoтрeбнoм 

инфрaструктурoм 

68.20 – Изнajмљивaњe и пoслoвaњe сoпствeним нeкрeтнинaмa или  

             нeкрeтнинaмa узeтим у зaкуп (лизинг) 

- изнajмљивaњe и упрaвљaњe сoпствeним нeкрeтнинaмa или нeкрeтнинaмa 

узeтим у зaкуп  (лизинг), штo укључуje стaмбeнe згрaдe, и стaнoвe, 

нeстaмбeнe згрaдe, хaлe, склaдиштa и зeмљиштe, 

- изнajмљивaњe кућa, стaнoвa или aпaртмaнa нa мjeсeчнoм или гoдишњeм 

oснoву, 

- oргaнизaциja извoђeњa прojeктa зa згрaдe рaди личнoг пoслoвaњa, 

- изнajмљивaњe прoстoрa зa стaмбeнe пoкрeтнe кућe 

81.29 – Oстaлe дjeлaтнoсти чишћeњa  

- дjeлaтнoсти чишћeњa и oдржaвaњa бaзeнa зa пливaњe, 

- чишћeњe вoзoвa, aутoбусa, aвиoнa итд., 

- чишћeњe унутрaшњoсти цистeрни и тaнкeрa итд., 

- чишћeњe улицa и уклaњaњe сниjeгa и лeдa,  

- oстaлe дjeлaтнoсти чишћeњa 

81.30 – Услужнe дjeлaтнoсти урeђeњa и oдржaвaњa зeлeних пoвршинa 

- сaдњa, урeђeњe и oдржaвaњe пaркoвa и бaшти зa привaтнe кућe, 

стaмбeнe згрaдe, oбjeктe jaвнe и пoлуjaвнe нaмjeнe индустриjскe и 

кoмeрциjaлнe згрaдe 

- сaдњу урeђeњe и oдржaвaњe зeлeнилa зa згрaдe, спoртскe тeрeнe, уз 

стajaћe и тeкућe вoдe (бaзeни, вjeштaчкa jeзeрa, кaнaли), 

- сaдњa и oдржaвaњe биљaкa зa зaштиту oд букe, вjeтрa, eрoзиje, 

видљивoсти и бљeштaвилa 

96.03 – Пoгрeбнe и припaдajућe дjeлaтнoсти 
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- сaхрaњивaњe (пoкoпaвaњe) и спaљивaњe људских или живoтињских 

лeшeвa и припaдajућe дjeлaтнoсти, 

- припрeмaњe мртвaцa зa сaхрaњивaњe или спaљивaњe, услугe 

бaлзaмoвaњa, 

- услугe мртвaчницe и крeмaтoриja, 

- изнajмљивaњe oпрeмљeнoг прoстoрa у мртвaчници, 

- изнajмљивaњe и прoдaja грoбoвa, 

- oдржaвaњe грoбoвa и мaузoлeja 

 

Oснoвнa дjeлaтнoст Друштвa je „прикупљaњe нeoпaснoг oтпaдa“ уписaнa 

пoд шифрoм 38.11. 

 

Члан 15. 

 

Друштво може извршити промјену регистроване дјелатности о чему 

одлучује Надзорни одбор Друштва. 

Промјена дјелатности уписује се у судски регистар.                                                                                 

 

V - ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 16. 

 

          Макро организацију Друштва чини: 

 

          I)   - Управа Друштва, 

          II)  - Сектор за економско-финансијске,правне и опште послове,  

          III) - Производно-технолошки сектор, и 

          IV) – Одјељење за интерну ревизију 

 

          I) - Управу Друштва чине: 

 

               1. Директор Друштва 

               2. Извршни директори: 

                  а)извршни директор за економско-финансијске-правне 

                     и опште послове, и                         

                  б)извршни директор за производно-технолошке послове 

 

          II) -  Сектор за економско-финансијске,правне и опште послове чине: 

 

               1. Служба за финансијске и рачуноводствене послове, 

               2. Служба за правне, кадровске и опште послове, и 

               3. Служба исхране радника 

 

          III) - Производно-технолошки сектор чине: 

 

               1. Служба комуналних услуга, 

               2. Служба за организацију пијачних услуга, 

               3. Служба одржавања градског зеленила, и 

               4. Служба за гробљанске услуге 
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          IV) – Одјељење за интерну ревизију чине: 

 

               1. Директор одјељења 

               2. Интерни ревизори 

 

Одјељењем интерне ревизије руководи директор Одјељења чији је статус 

регулисан уговором без заснивања радног односа. 

Директор Друштва, утврђује унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста Друштва.                                                                              

 

VI - ОСНОВНИ КАПИТАЛ, НАЧИН УПЛАТЕ АКЦИЈА, НОМИНАЛНА 

ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА  И  КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА 

 

Члан 17. 

 

Основни капитал Друштва износи 3.748.014.00 КМ и представља збир 

номиналних вриједности свих акција Друштва које су стечене у поступку 

власничке трансформације ОЈДП "Комуналац" Бијељина у складу са Законом о 

приватизацији државног капитала у предузећима. 

Основни капитал Друштва подијељен је на 3.748.014 обичних (редовних) 

акција чија је номинална вриједност по 1 КМ. 

                                                                                                                   

Члан 18. 

 

Списaк влaсникa aкциja стeчeних у пoступку влaсничкe трaнсфoрмaциje 

држaвнoг кaпитaлa сa пojeдинaчним брojeм aкциja и припaдajућим прoцeнтoм 

учeшћa свaкoг aкциoнaрa у структури oснoвнoг кaпитaлa Друштвa, прeдстaвљa 

Списaк aкциoнaрa Друштвa у Цeнтрaлнoм рeгистру хaртиja oд вриjeднoсти нa 

дaн дoнoшeњa oдлукe o сaзивaњу сjeдницe Скупштинe aкциoнaрa Друштвa.  

Сви aкциoнaри имajу стaтус oснивaчa, сa прaвимa и oбaвeзaмa срaзмjeрнo 

учeшћу у укупнoм кaпитaлу Друштвa. 

Улoзи aкциoнaрa у Друштву мoрajу у цjeлини бити уписaни у судски 

рeгистaр. 

                            

Члан 19. 

 

Акције из претходног члана су обичне (редовне акције) и гласе на име. 

Акционари са акцијама исте врсте и класе, једнаке номиналне 

вриједности, равноправни су. 

 

Члан 20. 

 

Ово отворено акционарско друштво уписује емисије акција и других 

хартија од вриједности издатих јавном понудом, у складу са законом којим се 

уређује тржиште хартија од вриједности и актима Комисије за хартије од 

вриједности. 

Друштво уписује издате акције и друге хартије од вриједности и 

идентитет акционара код Централног регистра хартија од вриједности ( у даљем 

тексту: Централни регистар) у складу са законом којим се уређује тржиште 

хартије од вриједности и актима Комисије за хартије од вриједности. 
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Друштво уписује издате акције и идентитет акционара у књигу 

акционара акционарског друштва. 

Упис из става 3. овог члана садржи нарочито: пуно име и пребивалиште, 

односно пословно име и сједиште, порески идетификациони број сваког 

акционара и сувласника акција, заступника акција и других хартија од 

вриједности, број банковног рачуна акционара, износ уговорених и уплаћених 

улога сваког акционара, додатне улоге поред првобитних улога, залоге акција, 

пренос акција укључујући и име преносиоца и стицаоца, као и промјене ових 

података. 

Књига акционара из става 3. Овог члана води се у електронском запису у 

Централном регистру. 

Друштво је дужно да обавијести Централни регистар о подацима из става 

3. и 4. овог члана, укључујући и промјене тих података у складу са законом 

којим се уређује тржиште хартија од вриједности. 

Акционар има право увида у књигу акционара и право на извод из књиге 

акционара. 

Директор Друштва одговоран је за исправан и благовремен упис акција 

Друштва, као и за вођење књига акционара и за њену тачност, за штету 

проузроковану акционару или трећем лицу пропуштањем извршења ове 

дужности. 

 

Члан 21. 

 

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице 

које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује 

тржиште хартија од вриједности. 

Ако има неподударности између књиге акционара и Централног 

регистра, мјеродаван је упис у Централни регистар. 

Упис акција у Централни регистар врши се на начин уређен законом 

којим се уређује тржиште хартија од вриједности.  

 

Члан 22. 

 

Свака обична акција Друштва даје акционару иста права, у складу са 

Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва, која укључују 

нарочито: 

a) право приступа правним актима и другим документима и     

    информацијама Друштва, 

            б) право учешћа у раду Скупштине Друштва, 

            ц) право гласа у Скупштини Друштва тако да једна акција увијек даје    

                право на један глас, 

            д) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате   

                повлашћене акције у пуном износу, 

            е) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији   

                Друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих   

                повлашћених акција, 

           ф) право пречег стицања акција из нових емисија и замјењивих    

                обвезница, и  

            г) право располагања акцијама свих врста у складу са законом. 
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Обичне акције Друштва не могу се претворити у повлашћене акције или 

друге хартије од вриједности. 

Права из става 1. тачка д), е) и ф) овог члана могу се преносити уговором 

од акционара на трећа лица.  

               

VII -  ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

 

Члан 23. 

 

Основни капитал Друштва повећава се одлуком Скупштине акционара 

Друштва у смислу члана 200. став 4. до 6. Закона. 

Одлуком о повећању основног капитала одређује се износ повећања, 

начин повећања, вријеме уплате, као и друга питања у складу са законом којим 

се урђује тржиште хартија од вриједности.  

Одлука из става 1. и 2. овог члана може се донијети ако је уплаћено 

најмање 9/10  уписаних акција из претходне успјеле емисије, осим у случају 

повећања основног капитала издавањем акција запосленим у Друштву и 

повезаним друштвима. 

Одлуком из става 1. овог члана мијења се Статут Друштва. 

 

Члан 24. 

 

Поваћање основног капитала Друштва вршиће се издавањем нових 

акција или повећањем номиналне вриједности постојећих акција. 

Акције ће се издавати путем јавне ( отворене ) или приватне ( затворене ) 

емисије и продавати по тржишној цијени утврђеној у складу са прописима 

којима се уређује тржиште хартија од вриједности. 

Поступак повећања основног капитала новим улозима ( упис, издавање и 

регистровање акција ) и остали законом предвиђени начини повећања основног 

капитала, вршиће се у складу са Законом о привредним друштвима и законом 

којим се уређује тржиште хартија од вриједности.  

     

Члан 25. 

 

Основни капитал Друштва смањује се одлуком Скупштине акционара 

Друштва у редовном, поједностављеном и поступку смањења ради претварања у 

резерве Друштва, у  складу са одговарајућим одредбама Закона о привредним 

друштвима и закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности. 

         

VIII – РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА 

                                            

Члан 26. 

 

Резерве Друштва чине законске резерве, резерве капитала, статутарне и 

друге резерве. 
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Члан 27. 

 

Законска резерва Друштва износи 5 % добити текуће године умањене за 

губитак из претходне године, све док те резерве заједно са резервама капитала 

не достигну висину од најмање 10 % основног капитала. 

Законске резерве ће се користити за покриће губитка, а ако пређу износ 

утврђен у ставу 1. oвог члана могу се користити и за повећање основног 

капитала.   

  

Члан 28. 

 

Резерве капитала Друштва чине :  

- дио уплаћеног износа за који се издају акције који прелази номинални  

            износ акција, 

- износ за који је поједностављено смањен основни капитал да би се 

средства  унијела у резерве капитала, 

- друга средства издвојена у складу са Законом. 

 

Члан 29. 

 

 Резерве капитала могу се користити за : 

- покриће губитка и 

- повећање основног капитала само под условом да заједно са законским 

резервама чине већи износ од износа утврђеног ставом 1. члан 31. Статута. 

  

Члан 30. 

 

Друштво може формирати и статутарне резерве. 

Статутарне резерве могу чинити само средства која потичу из добити 

друштва. 

Одлуку о евентуалном формирању статутарних резерви, висини и 

намјени тих резерви доноси Надзорни одбор Друштва. 

За сва питања која нису регулисана овим Статутом, а тичу се повећања и 

смањења основног капитала, као и резерви Друштва примјењиваће се одредбе 

Закона о привредним друштвима  и Закона о јавним предузећима. 

 

IX - УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ 

 

Члан 31. 

 

Органи управљања Друштва су: 

 

       1. Скупштина акционара, као орган власника капитала ,           

       2. Надзорни одбор Друштва, као орган надзора над радом Управе Друштва,   

           и 

       3. Управа Друштва (менаџмент) коју чине директор и два извршна   

           директора. 
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       1. Скупштина акционара  Друштва 

                                     

Члан 32. 

   

Скупштина акционара Друштва чине акционари.  

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника, има : 

       -   право учествовања у раду Скупштине акционара, 

       -   право гласа, тако што свака акција даје право на један глас, 

       -   право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из  

           дневног реда, 

       -   право постављања питања у вези са дневним редом у складу са законом. 

 

Права из става 1. Овог члана остварују се на основу извјештаја 

Централног регистра са стањем на дан доношења одлуке о сазивању Скупштине 

акционара Друштва. 

Извештај Централног регистра из става 2. овог члана мора бити доступан 

у сједишту Друштва свим акционарима са правом гласа,  ради остваривања 

права увида и копирања, као и могућности стављања приговора на било које 

неисправности у извјештају.   

 

Члан 33. 

 

Скупштини акционара Друштва, по правилу, присуствују и учествују у 

раду : чланови надзорног одбора, Управа Друштва и независни ревизор. 

         

Члан 34. 

 

Скупштина акционара Друштва сазива се и одржава једном годишње  

(годишња скупштина ) најкасније у року од 90 дана од дана подношења 

финансијских извјештаја надлежном органу за сваку пословну годину или 

најкасније шест мјесеци послије завршетка пословне године. 

Годишња скупштина одржава се на дан и у вријеме које утврди Надзорни 

одбор Друштва својом одлуком, у правилу у сједишту Друштва, или на неком 

другом мјесту које одлуком утврди Надзорни одбор Друштва. 

Неодржавање Скупштине акционара Друштва у вријеме из става 1. овог 

члана не утиче на ваљаност других активности Друштва. 

 

Члан 35. 

 

Друштвo мoжe сaзвaти и вaнрeдну скупштину aкциoнaрa нa зaхтjeв: 

1. 1\3 члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa 

2. ликвидaтoрa Друштвa aкo je Друштвo у ликвидaциjи 

3. влaсникa нajмaњe 10% вриjeднoсти aкциja o питaњу прeдлoжeнoм зa 

вaнрeдну скупштину. 

 

Зaхтjeв из стaвa 1. тaчкe 3. oвoг члaнa мoрa бити дaтирaн, пoтписaн oд 

свих aкциoнaрa кojи гa пoднoсe и мoрa дa сaдржи приjeдлoг днeвнoг рeдa, кao и 

пoдaткe o: идeнтификaциjи тих aкциoнaрa; брojу aкциja кoje свaки oд њих 

пoсjeдуje; циљу или циљeвимa збoг кojих сe скупштинa сaзивa.  
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Зaхтjeв из стaвa 1. тaчкe 3. oвoг члaнa зa сaзивaњe скупштинe смaтрa сe 

дa je примљeн aкo je aдрeсирaн и уручeн нa Нaдзoрни oдбoр Друштвa у 

сjeдиштe Друштвa oзнaчeнo у Стaтуту. 

Дaн нa кojи сe утврђуje листa aкциoнaрa кojи су oвлaшћeни дa пoднeсу 

зaхтjeв зa вaнрeдну скупштину je дaтум стaвљaњa првoг пoтписa нa тaj зaхтjeв. 

Нaдзoрни oдбoр дужaн je дa дoнeсe oдлуку o прихвaтaњу или oдбиjaњу 

сaзивaњa вaнрeднe скупштинe нajкaсниje у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa приjeмa 

зaхтjeвa. Нaдзoррни oдбoр дужaн je дa нa aдрeсу нaвeдeну у зaхтjeву, нajкaсниje 

у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa дoнoшeњa oвe oдлукe, oбaвjeсти o тoмe свaкo лицe 

кoje je зaхтиjeвaлo сaзивaњe вaнрeднe скупштинe. Oдлукa o oдбиjaњу сaзивaњa 

вaнрeднe скупштинe oбaвeзнo сaдржи рaзлoгe oдбиjaњa. 

Зaхтjeв зa сaзивaњe скупштинe кojи je пoдниo oвлaшћeни пoднoсилaц, 

бићe oдбиjeн: 

1. кaдa ниje пoднeсeн у склaду сa прeтхoдним стaвoвимa из члaнa 35. 

Стaтутa, 

2. кaдa aкциoнaри кojи су пoдниjeли зaхтjeв нe пoсjeдуjу или нe 

зaступajу прoписaни прoцeнaт глaсoвa и  

3. кaдa ниjeднo oд прeдлoжeних питaњa зa днeвни рeд вaнрeднe 

скупштинe ниje у дjeлoкругу Скупштинe  

Вaнрeднa скупштинa мoжe oдлучивaти jeдинo o питaњимa нaвeдeним у 

зaхтjeву пoднeсeним у склaду сa oвим члaнoм Стaтутa. 

 

Члан 36. 

 

Позив за одржавање Скупштине акционара – обавјештење Друштво 

објављује на интернет страници Друштва ( ако је формирана ) и у једном листу 

који се дистрибуира на територији Републике Српске,  и то: 

 

1. за годишњу скупштину најкасније 30 и најраније 60 дана прије 

одржавања Скупштине, 

2. за ванредну скупштину најкасније 15 и најраније 30 дана прије 

одржавања Скупштине. 

 

Члан 37. 

 

Позив за одржавање Скупштине акционара Друштва – обавјештење из члана 

36. став 1. тачка 1. Статута, обавезно садржи : 

- вријеме и мјесто одржавања, 

- приједлог дневног реда са назнаком питања о којима се гласа на 

Скупштини и приједлоге одлука о којима се одлучује на тој сједници  

( посебно укључујући избор чланова Надзорног одбора ), 

- навод да Друштво обезбјеђује копију финансијског извјештаја, заједно са 

извјештајем независног ревизора, извјештајем Надзорног одбора о 

пословању Друштва, текст било ког приједлога за промјене Статута ( као 

оснивачког акта ), опис било ког уговора или другог правног посла 

предложеног за одобрење, као и друга акта у складу са Статутом ( као 

оснивачким актом ), Законом, законом који уређује тржиште хартија од 

вриједности и другим законом, сваком акционару који то захтијева, у 

сједишту Друштва у редовно радно вријеме. 
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Члан 38. 

 

Позив за одржавање Скупштине акционара Друштва – обавјештење из 

члана 36. став 1. тачка 2. Статута обавезно садржи : 

- вријеме и мјесто одржавања, 

- опис разлога сазивања ванредне скупштине, 

- дневни ред који предлажу лица која сазивају или захтијевају сазивање 

ванредне скупштине. 

 

Члан 39. 

 

Нa сjeдници Скупштинe aкциoнaрa Друштвa мoжe сe oдлучивaти сaмo o 

тaчкaмa днeвнoг рeдa кoje сe вaљaнo oбjaвљeнe и уврштeнe у днeвни рeд у 

склaду сa Зaкoнoм o приврeдним друштвимa и Стaтутoм, a мoжe сe рaспрaвљaти 

и o другим питaњимa. 

Aкциoнaр или aкциoнaри кojи имajу нajмaњe 10% aкциja сa прaвoм глaсa 

мoгу прeдлoжити и зaхтjeвaти дa сe нajвишe двa нoвa питaњa укључe у днeвни 

рeд Скупштинe. 

Приjeдлoг из стaвa 2. oвoг члaнa мoрa сe сaчинити у писмeнoj фoрми у 

рoку oд 7 дaнa oд дaнa oбjaвe гoдишњeг сaзивa сjeдницe Скупштинe, oднoснo у 

рoку oд 5 дaнa oд дaнa oбjaвe сaзивa сjeдницe вaнрeднe скупштинe. 

Приjeдлoг из стaвa 2. и 3. Oвoг члaнa кojи сe дoстaвљa Нaдзoрнoм oдбoру 

у сjeдишту Друштвa сaдржи рaзлoгe зa дaвaњe приjeдлoгa, укључуjући и 

приjeдлoг oдлукe кao и имeнa aкциoнaрa кojи дajу приjeдлoг и брoj глaсoвa 

кojим рaспoлaжу. 

Aкциoнaр из стaвa 2. oвoг члaнa нe мoжe дa сe рaчунa у вишe oд jeднe 

групe кoja пoсjeдуje нaвeдeни прoцeнaт глaсoвa. 

 

Члан 40. 

 

Радом Скупштине акционара Друштва предсједава Предсједник 

Скупштине. 

Предсједника Скупштине акционара Друштва бира Скупштина 

акционара Друштва по усвајању Статута натполовичном већином гласова 

присутних акционара, на мандатни период од пет година, уз могућност 

поновног избора, на приједлог Надзорног одбора Друштва. 

Мандат предсједника Скупштине акционара Друштва може престати на 

свакој годишњој Скупштини акционара Друштва на начин и по поступку 

предвиђеном за његов избор. 

 

Члан 41. 

 

Скупштина акционар Друштва доноси Пословник о раду Скупштине 

акционара Друштва на приједлог предсједника Скупштине. 

Пословником о раду Скупштина ближе уређује рад и функционисање 

Скупштине акционара Друштва у складу са Законом и Статутом. 

 

 

 

 



 15 

Члан 42. 

 

Акционар може да гласа лично или преко једног пуномоћника у складу 

са Законом и Статутом. 

Акционар може дати пуномоћ одређеном лицу за једну или више 

скупштина, на одријеђено вријеме или до опозива, са или без упутства, у 

писаној или електронској форми, са одређивањем његовог пуног имена и 

подацима о броју посједованих акција. 

Пуномоћ се даје Пуномоћнику и доставља у сједиште Друштва. 

Пуномоћ се може опозвати у било које вријеме прије гласања у писаној 

или електронској форми достављањем Друштву и пуномоћнику или прећутно 

личним присуством и гласањем на скупштини акционара Друштва. 

Директор или чланови Надзорног одбора, и контролни акционари, не 

могу бити пуномоћници за акционаре запослене у Друштву и повезана лица у 

смислу Закона. 

 

Члан 43. 

 

Предсједник Скупштине акционара Друштва именује записничара, два 

лица која овјеравају записник и чланове комисије за гласање. 

Састав и дужности комисије ближе се уређују Пословником о раду 

Скупштине акционара Друштва. 

 

Члан 44. 

 

Скупштина акционара Друштва одлучује о : 

1. доноси статут, 

2. доноси  Пословник о свом раду и друге пословне акте у складу са 

законом, 

3. доноси етички кодекс, 

4. доноси план пословања и ревидирани план пословања, 

5. доноси програм инвестиција за плански период, 

6. именује и разрјешава Надзорни одбор, 

7. именује и разрјешава Одбор за ревизију, 

8. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим 

предузећима, 

9. одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака, 

10. одлучује о повећању и смањењу основног капитала, 

11. одлучује о оснивању нових предузећа, 

12. доношењу, измјенама и допунама овог статута ( као оснивачког акта ), 

13. статусним промјенама, промјени правне форме Друштва и стицању и 

располагању имовином велике вриједности, у складу са законом, 

14. усвајању финансијских извјештаја као и извјештаја Надзорног одбора и 

независног ревизора у вези са финансијским извјештајима, 

15. политици накнада и награда члановима Надзорног одбора, 

16. питањима поднесеним Скупштини друштва од стране Надзорног одбора, 

17. издацима по основу награђивања директора или чланова Надзорног 

одбора путем издавања акција и других финансијских и нефинансијских 

давања, 

18. престанку Друштва, 
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19. другим питањима наведеним у Закону и Статуту. 

      

Члан 45. 

 

Годишњи финансијски извјештаји и извјештаји о пословању Друштва 

сачињавају се и подносе у складу са одредбама члана 282. Закона о привредним 

друштвима. 

 

Члан 46. 

 

Кворум за сједницу Скупштине акционара Друштва чине акционари који 

посједују већину од укупног броја акција( обична већина ), укључујући и 

гласове акционара који могу гласати писаним путем. 

Ако је сједница Скупштине акционара Друштва одгођена због недостатка 

кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана 

од дана одгађања ( поновљена сједница скупштине ). 

Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја 

акција. 

Ако и на поновљеној сједници не буде кворума или се иста на одржи у 

прописаном року, сазива се и одржава нова сједница у складу са Законом и 

Статутом. 

 

Члан 47. 

 

Aкo нa сjeдници Скупштинe пoстojи квoрум, oдлукe сe дoнoсe oбичнoм 

вeћинoм глaсoвa aкциoнaрa присутних личнo или прeкo пунoмoћникa. 

Скупштинa aкциoнaрa oдлучуje двoтрeћинскoм вeћинoм oд укупнoг брoja 

глaсoвa o: 

1. измjeнaмa и дoпунaмa Стaтутa, 

2. прoмjeни прaвнe фoрмe и стaтусним прoмjeнaмa, 

3. избoру члaнoвa Нaдзoрнoг oдбoрa и Oдбoрa зa рeвизиjу, 

4. рaспoлaгaњу имoвинoм вeликe вриjeднoсти ( у смислу 

Зaкoнa o приврeдним друштвимa ) 

 

Члан 48. 

 

Гласање на Скупштини акционара врши се јавно дизањем руке или 

другим јавним поступком. 

Гласање на Скупштини акционара врши се путем гласачких листића када 

то захтијевају акционари са најмање 10% присутних или заступаних акција и 

када се одлучује о : 

- избору или разрјешењу чланова Надзорног одбора и ликвидационог 

управника, 

- финансијским извјештајима, извјештајима о пословању и усвајању 

система награђивања директора или чланова Надзорног одбора. 

Ближе одредбе о гласању и садржају и изгледу гласачког листића 

утврђују се Пословником о раду Скупштине акционара Друштва. 
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Члан 49. 

 

Одлука Скупштине акционара Друштва ступа на снагу даном доношења, 

осим : 

- ако у одлуци није одређен неки други датум, 

- у случајевима када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу када 

се региструје и објави, када је дан регистровања и објављивања 

истовремено и дан ступања на снагу одлуке. 

Ближе одредбе о садржају и форми записника уредића се Пословником о 

раду Скупштине акционара Друштва. 

Побијање одлука Скупштине акционара Друштва може се вршити 

искључиво на основу одредаба о побијању које су утврђене Законом. 

 

Члан 50. 

 

Остала питања о начину рада и одлучивања у Скупштини акционара 

Друштва уредиће се Пословником о раду Скупштине акционара Друштва. 

 

          2. Надзорни одбор 

Члан 51. 

 

           Надзорни одбор Друштва има следеће надлежности, а нарочито: 

         1) надзире рад Управе и укупно пословање Друштва, 

         2) доноси Пословник о свом раду и друге опште акте Друштва, 

         3) сазива Скупштину Друштва, 

         4) предлаже Статут, Етички кодекс и друге акте Скупштини, 

         5) предлаже именовање и разрешење чланова Одбора за ревизију, 

         6) именује и разрешава чланове Управе у складу са поступцима            

             утврђеним законом и Статутом, 

        7)  надзире Управу у спровођењу препорука датих од стране Одбора за   

              ревизију, и вањског ревизора са специфичним роковима, 

        8) доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим 

             спровођењем, 

        9) одобрава препоруке Одбора за ревизију о расподјели добити, и о другим  

             питањима, 

      10) даје овлашћења за ограничене активности Друштва у складу са чланом   

             41., Закон о јавним предузећима, 

      11) даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним  

             неправилностима, 

      12) даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи и повезивању Друштва  

             са другим предузећима, 

      13) доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и Статутом, 

      14) даје приједлог Скупштини о оснивању нових Друштва, 

      15) присуствује сједницама Скупштине  и учествује у расправи без права  

             гласа, 

      16) врши преглед пословних књига и исправа Друштва, 

      17) даје инструкције органима Друштва ради отклањања 

             неправилности у раду, и 

      18) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима   

            Друштва. 
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Члан 52. 

 

Нaдзoрни oдбoр Друштвa имa пeт члaнoвa. 

Tри члaнa нaдзoрнoг oдбoрa бирajу сe испрeд вeћинскoг aкциoнaрa пo 

прaвилимa и пoступку прeдвиђeним Зaкoнoм o министaрским, влaдиним и 

другим имeнoвaњимa. 

Двa мjeстa у Нaдзoрнoм oдбoру припaдajу кaндидaтимa сa нajвeћим 

брojeм глaсoвa из Скупштинe кojи су прeдлoжeни oд стрaнe aкциoнaрa сa 

нajмaњe 5% aкциja сa прaвoм глaсa. 

 Зa члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa мoжe сe нoминoвaти кaндидaт кojи je 

држaвљaнин БиХ, кojи  имa висoку стручну спрeму (ВИИ стeпeн) и минимум 

пeт гoдинa рaднoг искуствa сa висoкoм стручнoм спрeмoм, кojи пoсjeдуje 

стручнa и прoфeсиoнaлнa знaњa и спoсoбнoсти зa oбaвљaњe пoслoвa нaдзoрa, 

пoзнaje сaдржaj и нaчин рaдa нaдзoрнoг oдбoрa, имa дoкaзaнe рeзултaтe нa 

рaниjим пoслoвимa и успуњaвa услoвe утврђeнe чл. 13. Зaкoнa o jaвним 

прeдузeћимa и чл. 53. Стaтутa Друштвa. 

Члaнoвe Нaдзoрнoг oдбoрa бирa Скупштинa aкциoнaрa нa пeриoд oд 

чeтири (4) гoдинe, уз мoгућнoст пoнoвнoг избoрa. 

Зa члaнa Нaдзoрнoг oдбoрa изaбрaн je кaндидaт кojи дoбиje двoтрeћинску 

вeћину oд укупнoг брoja aкциja сa прaвoм глaсa, a aкo je прeдлoжeнo вишe 

кaндидaтa изaбрaни су oни кojи дoбиjу нajвeћи брoj глaсoвa. 

 

Члан 53. 

 

            За члана Надзорног одбора не може бити биран: 

           - власник, директор, члан Управног одбора или Надзорног одбора и   

              запослени у другом Друштву које је по својој дјелатности непосредни   

              конкурент Друштва,  

           - директор и извршни директори Друштва, и 

           - лице које је на функцији у политичкој странци. 

 

Члан 54. 

 

           Надзорни одбор бира предсједника из реда својих чланова на првој 

конститутивној сједници. 

           За предсједника Надзорног одбора изабран је кандидат који добије 

надпловичну већину од укупног броја чланова Надзорног одбора. 

 

Члан 55. 

 

            Мандат предсједника и чланова Надзорног одбора може престати: 

 

           1) истеком рока на који су именовани, 

           2) опозивом, 

           3) ако поднесу оставку, 

           4) смрћу или губитком пословне способности.  
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            Скупштина  може, већином гласова присутних односно представљених 

акционара, донијети одлуку о опозиву члана Надзорног одбора за кога се утврди 

да не врши своју функцију или исту врши супротно интересима Друштва услед 

чега је наступила материјална и друга штета за Друштво, као и у случају када 

наступе законом одређене препреке за обављање мандата члана Надзорног 

одбора (неспојивост функције и сл.). 

            Приједлог за опозив предсједника и чланова Надзорног одбора могу дати 

акционари односно представници капитала. 

            Члан Надзорног одбора који је без разлога опозван има право на накнаду 

штете.                                        

Члан 56. 

 

            Рад Надзорног одбора, сазивање и ток сједнице, кворум и доношење 

одлука, вођење записника, ближе се уређује Пословником о раду. 

 

           3. Управа Друштва 

Члан 57. 

 

            Управу Друштва чине директор Друштва и два извршна директора. 

            Управа Друштва има следеће надлежности а нарочито: 

            1) извјештавање Надзорног одбора о пословима и другим 

                активностима,                                                                                                 

            2) спровођење Етичког кодекса, 

            3) организација и вођење послова Друштва, 

            4) старање и одговорност за законитост рада Друштва, 

            5) израда и надгледање реализације планова пословања, 

            6) предлагање и спровођење смјерница о набавци у складу са 

                важећим прописима, 

            7) утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу  

                губитка, 

            8) давање приједлога Надзорном одбору о инвестиционим 

                одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама, 

            9) давање приједлога  Надзорном одбору о оснивању нових  

                Друштва, и 

           10) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом 

                и актима Друштва. 

Члан 57/А 

             Управу Друштва бира Надзорни одбор на приједлог Конкурсне комисије 

за избор чланова Управе након спроведеног Јавног конкурса. 

              Конкурсну комисију и критерије за избор чланова Управе одрећује 

Надзорни одбор Друштва.  

 

             (1) Директор Друштва 

Члан 58. 

 

            Директор Друштва обавља следеће послове а нарочито: 

           1) организује и води пословање Друштва, 

           2) заступа Друштво и закључује уговоре и друге правне послове 

               у име и за рачун Друштва, а уговоре потписује директор и 

               један извршни директор, 
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           3) обезбјеђује поступања свих одговорних лица у складу са Етичким  

    кодексом тако што ће у случају кршења начела истог спроводити   

    дисциплински поступак, 

           4) запошљавање и отпуштање радника у складу са законом и општим  

                актима Друштва, 

           5) давање приједлога Надзорном одбору о пословној сарадњи 

               и повезивању Друштва са другим предузећима, и 

           6) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим 

               актима а исти нису стављени у дјелокруг других органа Друштва. 

 

Члан 59. 

 

            За директора Друштва може се именовати лице држављанин РС-БиХ 

које, поред општих услова из чл.7.тачка 1. став а),б) и ц) Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима РС испуњава и посебне 

услове: 

           1)  Да има ВСС ( VII степен), 

           2) Познавање проблематике везане за дјелатности којима се бави  

                Друштво, 

           3) Посједовање руководних и организационих способности 

           4) Да има најмање 5 година радног искуства           

           5) Да нема законских сметњи за именовање на мјесто директора Друштва. 

 

            Директор Друштва се именује у складу са чланом 57/А на период од 4 

година, а по истеку мандата може бити поново именован. 

 

Члан 60. 

 

            Директор Друштва је солидарно одговоран са извршним директорима за 

извршење задатака из оквира надлежности Управе Друштва. 

                                                                                       

Члан 61. 

 

            Директору Друштва може престати функција и то: 

 

            1) истеком рока на који је изабран, 

            2) оставком, 

            3) разрјешењем, 

            4) престанком радног односа у Друштву, и 

            5) наступањем неке од сметњи за обављање функције директора  

                Друштва. 

            Надзорни одбор може разријешити директора Друштва са функције и 

прије истека рока на који је изабран. 

            Поступак за разрјешење директора може покренути Надзорни одбор 

самоиницијативно, на захтјев Скупштине  или на захтјев акционара који имају 

најмање 10% акција Друштва. 
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Члан 62. 

 

            Директор Друштва може се разријешити функције ако се утврди да је: 

           1) одговоран за лоше пословне резултате Друштва, 

           2) одговоран за неостваривање планова рада и пословања Друштва, 

           3) Друштво пословало и радило на незаконит начин, и ако 

           4) Друштво није извршило своје законске обавезе. 

 

Члан 63. 

 

            Директор је обавезан да обустави од извршења сваки општи акт Друштва 

за који сматра да је супротан закону или другом пропису и да о томе без 

одлагања обавијести орган који је донио акт. 

            Ако орган који је донио тај акт из претходног става исти не усклади са 

законским прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење од 

директора да је акт обустављен од извршења, директор Друштва ће по истеку 

тог рока у даљем року од 8 дана покренути поступак за оцјену законитости тог 

акта. 

            До доношења одлуке органа Друштва поводом обавјештења из става 1. 

овог члана, односно до доношења одлуке надлежног органа обустављени акт се 

не примјењује. 

 

          (2) Извршни директори 

 

Члан 64. 

 

            Секторима Друштва руководе Извршни директори изабрани у складу са 

чланом 57/А овог Статута. За извршног директора може се изабрати 

држављанин РС-БиХ који поред општих услова из члана 7. тачка 1. став а), б) и 

ц) Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС испињава и 

посебне услове: 

          1) да има ВСС економске или техничке струке (VII степен), 

          2) потребно стручно знање из дјелатности сектора којим ће руководити,                                                                                                 

          3) радно искуство од најмање 5 година, 

          4) посједовање организационих и руководних способности, 

          5) доказани резултати и успјеси у обављању досадашњих послова, и 

          6) да нема законских сметњи за именовање на функцију извршног  

              директора. 

 

Члан 65. 

 

            Извршни директори имају конкретну надлежност за поштивање и 

реализацију одредби закона којима је регулисана интерна контрола. 

           Број интерних контрола извршног директора може бити већи од једне. 

            Извршни директор је одговоран директору Друштва за законит рад, 

благовремено и квалитетно вршење послова и радних задатака, уредност и 

ажурност, ред и дисциплину свих радника унутрашње организационе јединице 

Друштва којом руководи. 

            Извршни директори врше своје функције у интересу Друштва и у вођењу 

послова поступају са пажњом доброг привредника. 
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Члан 66. 

 

            Чланови Управе су дужни да Друштву накнаде штету ако су супротно 

одредбама Закона о предузећима: 

 

           1) вратили улоге акционарима, 

           2) платили камате или дивиденде акционарима, 

           3) уписивали, стицали,узимали у залог или повлачили сопствене акције  

               Друштва или другог Друштва, 

           4) издавали акције прије укупног плаћања номиналног или вишег  

                емисионог износа,  

           5) подијелили имовину Друштва, 

           6) извршили плаћање кад настане платежна неспособност Друштва или  

               његова презадуженост, и 

           7) издали акције код условног повећања капитала у супротности с  

               одређеном намјеном или прије укупног плаћања њихове  

               противвриједности. 

 

           Захтјеве Друштва за накнаду штете према члановима Управе могу да 

остварују и повјериоци Друштва ако их Друштво не може исплатити, као и 

акционари у складу са Законом. 

 

X - СУКОБ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 67. 

 

           (1) Повезано лице, односно сваки запослени радник Друштва укључујући 

и заступнике које Друштво именује за обављање одређених послова и задатака, 

сваки члан Надзорног одбора и Одбора за ревизију, свако правно или физичко 

лице у чијем је посредном или непосредном власништву најмање 5% од укупног 

збира гласачких права Друштва, дужно је избјегавати стварне или очигледне 

сукобе интереса са Друштвом у личним или професионалним односима. 

           (2) Сукоб интереса се јавља када лични, односно професионални интерс 

повезаног лица онемогућава, може онемогућавати или се чини да материјално 

онемогућава интерес или пословање Друштва или повезано лице да испуњава 

своје обавезе и одговорности.                                                                                         

           (3) Повезано лице дужно је омогућити Управи или Надзорном одбору или 

другом надзорном органу увид у све трансакције или односе за које повезано 

лице оправдано очекује да би могле довести до стварног или очигледног сукоба 

интереса са Друштвом. 

           (4) Друштву приликом пословања није дозвољено да повезаним лицима 

или лицима у вези са њима нуди повољније услове од оних које нуди другим 

лицима која нису повезана са Друштвом. 

           (5) Под лицима у вези са повезаним лицима у смислу одредби претходног 

става сматрају се: 

           - чланови уже породице повезаних лица до трећег степена крвног 

сродства или тазбине, односно особе које живе у истом домаћинству са 

повезаним лицима, 

           - правна лица која располажу гласачким правима у Друштву, 
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           - правна лица у којим Друштво има удио од најмање 5% од укупног збира 

гласачких права, 

           - правна лица у којима са најмање 5% збира гласачких права располаже 

повезано лице, и  

           - правна лица у којима је повезано лице или чланови уже породице члан 

Надзорног одбора или Управе. 

          (6) Ако било које повезано лице зна или је морало знати да је неко друго 

повезано лице дјеловало у супротности са одредбама овог члана, то повезано 

лице је дужно о томе одмах обавијестити Управу и Надзорни одбор или други 

надзорни орган и остале надлежне органе. 

          (7) Повезаном лицу није допуштено одавање пословне тајне Друштва, и 

           (8) У погледу уговора у којима је Друштво једна од уговорних страна, 

повезаном лицу и лицима из става 5. овог члана, није допуштено да дјелује у 

својству друге уговорне стране у том уговору или да склапају такве уговоре у 

своје име и за свој рачун, односно у своје име и у корист другог лица. 

                                                

Члан 68. 

 

            Чланови Управе и сви запослени у Друштву не могу имати то својство и 

бити запослени односно прокуристи у било ком другом Друштву, односно 

другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити 

конкурентна Друштву, нити могу бити предузетници који обављају такву 

дјелатност. 

 

            Ако лице из претходног става прекрши забрану конкуренције, Друштво 

може: 

            - изрећи мјеру престанка радног или другог уговорног односа, 

            - искључити члана из Друштва, 

            - тражити брисање конкурентске дјелатности из регистра, и 

            - тражити накнаду штете. 

 

            Захтјев Друштва за накнаду штете застарјева за 90 дана од дана сазнања 

за повреду одредаба става 1. овог члана и за прекршиоца, а најдоцније у року од 

3 године од дана када је учињена та повреда. 

 

XI - ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 

Члан 69. 

 

          (1) Надзорни одбор има дужност и одговорност да у договору са Одбором 

за ревизију сачини приједлог Етичког кодекса који регулише следећа питања а 

нарочито: 

          1) опште норме-принципе понашања запослених у Друштву, лица 

изабраних у Управу Друштва (директор и извршни директори),Надзорни одбор 

и Одбор за ревизију, као и лица овлаштена за заступање Друштва у правном 

промету (пуномоћници,прокуристи и др.),                                                                                      

          2) дужност законитог,стручног и савјесног вршења својих радних, 

изборних или опуномоћених дужности и обавеза, у оквиру своје стручне и 

професионалне оспособљености и надлежности, 
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          3) дужност спровођења мјера заштите животне и радне средине, заштите и 

правилног кориштења имовине Друштва, 

          4) дужност чувања и забрану одавања пословне тајне Друштва, 

          5) забране у погледу конкуренције Друштва, 

          6) забране у погледу сукоба интереса, 

          7) недопуштене активности и друге забране, 

          8) обавеза пријављивања незаконитог и неетичког понашања повезаних 

лица, 

          9) санкције и друге дисциплинске мјере, и 

         10) садржај изјаве којом се повезано лице обавезује на доследно 

испуњавање својих радних дужности и обавеза. 

 

         (2) Надзорном одбору није допуштено преношење ове дужности. 

         (3) Етички кодекс доноси Скупштина  на приједлог Надзорног одбора. 

 

Члан 70. 

           

           Примјену Етичког кодекса у Друштву дужна је да обезбиједи Управа на 

начин да сва одговорна лица односно сви запослени поступају у складу са 

утврђеним правилима понашања и против лица која крше наведени Кодекс 

дужна је да спроведе дисциплински поступак. 

           Управа може извршити пренос сваке од наведених дужности уз 

једногласну писмену сагласност Надзорног одбора, али је Управа и даље 

одговорна за извршење дужности из претходног става. 

 

XII - ПЛАН ПОСЛОВАЊА 

 

Члан 71. 

 

          Управа Друштва израђује и врши реализацију плана пословања Друштва 

у складу са међународним рачуноводственим стандардима и рачуноводствено-

ревизијским стандардима Републике Српске. 

          План пословања се израђује за период од 3 године и исти доноси 

Скупштина  на приједлог Надзорног одбора. 

          Усвојени План пословања Друштва, директор Одјељења за интерну 

ревизију доставља Главном ревизору јавног сектора РС, а директор Друштва 

доставља ресорном министарству. 

 

Члан 72. 

 

           План пословања из претходног члана садржи: 

 

          1) план прихода и расхода, 

          2) капиталне издатке, 

          3) изворе финансирања,     

          4) планиране зајмове, 

          5) гаранције за обезбјеђење кредита, 

          6) приједлоге за оснивање или куповину нових Друштва или послова или  

              продају, кадровску попуну као и пратеће расходе по истом, 

          7) приједлоге за продају непокретне имовине, 
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          8) приједлог за кориштење вишка производа, 

          9) предвиђене финансијске извјештаје, функционални и главни буџет са  

              полугодишњим анализама варијанте и буџет обртног капитала, који  

              морају одржавати планиране активности Друштва, и са тим  

              активностима повезане приходе и трошкове. 

                                                                                       

Члан 73. 

 

           План пословања из претходног члана представља основ укупних 

пословних активности Друштва. 

           Изузетно, Управа Друштва врши годишњу анализу плана пословања и, у 

случају потребе, а у складу са циљевима истог ревидира и усаглашава план 

пословања ради његовог прилагођавања кретањима на тржишту. 

 

XIII - РАЧУНОВОДСТВЕНО-РЕВИЗИЈСКИ СТАНДАРДИ 

 

Члан 74. 

 

            Надзорни одбор има обавезу и одговорност да организује израду 

вјеродостојиних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја 

сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији из којих је 

видљив финансијски положај Друштва а који се даје на увид свим лицима која 

имају легитиман интерес о пословању Друштва. 

            Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе. 

 

Одбор за ревизију 

     

Члан 75. 

 

          Назорни одбор има обавезу и одговорност да, на основу спроведеног 

јавног конкурса, одабере и предложи Скупштини Друштва најквалификованија 

лица за именовање чланова одбора за ревизију. 

           Одлуку о именовању одбора за ревизију доноси Скупштина. 

           Одбор за ревизију састоји се од три члана. 

           За члана одбора за ревизију, по спроведеном јавном конкурсу, бира се 

кандидат, држављанин РС-БиХ који, поред општих услова из чл.7.став а),б) и ц) 

Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС испуњава и 

посебне услове и то: 

 

          1) да има ВСС-дипломирани економиста(VII степен), 

          2) радно искуство пет година у струци, 

          3) да посједује цертификат-лиценцу овлаштеног ревизора 

          4) да је психо-физички способан за послове рачуноводства и ревизије. 

 

           Мандат чланова одбора за ревизију траје 4 године уз могућност поновног 

избора. 
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Члан 76. 

 

            Одбор за ревизију врши следеће послове а нарочито: 

           1) именује вањског ревизора, 

           2) именује директора Одјељења за интерну ревизију на основу јавног  

               конкурса уколико га Главни ревизор није именовао, 

           3) разматра годишњу студију ризика и плана ревизије, 

           4) разматра студију ризика из претходног става и плана ревизије у  

               споразуму са Главним ревизором нарочито у случају када је Главни  

               ревизор именовао директора Одјељења за интерну ревизију Друштва, 

           5) обезбјеђује да Одјељење за интерну ревизију изврши свој задатак у  

               складу са планом ревизије, 

           6) обезбјеђује да интерне контроле Друштва буду адекватне и да  

               функционишу на предвиђен начин,                                                                                       

           7) подноси Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о свом 

               раду, 

           8) консултује се са Главним ревизором у погледу независне ревизорске  

               организације која врши стручно оцјењивање Одјељења за интерну  

               ревизију сваке двије до три године,и 

            9) обезбјеђује да Одјељење за интерну ревизију своје задатке извршава у  

                складу са међународним рачуноводственим стандардима, и  

                рачуноводствено-ревизорским стандардима РС. 

 

Члан 77. 

 

            Надзорни одбор има обавезу и одговорност да, у примјени препорука 

добијених од стране Одбора за ревизију и спољног ревизора, врши сталан 

надзор над радом Управе. 

            Надзорном одбору није дозвољено преношење ове обавезе. 

            Управа Друштва је дужна и одговорна за реализацију препорука Одбора 

за ревизију. Ову обавезу Управа може преносити, али је и даље одговорна за 

реализацију исте. 

 

          (2) Одјељење за интерну ревизију 

 

Члан 78. 

 

            Директор Одјељења за интерну ревизију је дужан и одговоран да 

успостави Одјељење за интерну ревизију одговарајућег обима и потребног да се 

адекватно обављају дужности у складу са законом и има искључиву 

одговорност за избор и руковођење лицима запосленим у наведеном одјељењу. 

                 

Члан 79. 

 

            Главни ревизор именује лице на функцију директора Одјељења за 

интерну ревизију у складу са законом. Директор Одјељења обавља функцију 

члана Одбора за ревизију али без права гласа. 

 

            Директора Одјељења за интерну ревизију не може смијенити Главни 

ревизор без писменог образложења одлуке. Против те одлуке може се 
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покренути поступак пред надлежним сyдом, у ком случају Главни ревизор је 

дужан одмах именовати В.Д.директора. 

            Директора Одјељења за интерну ревизију не могу смијенити органи 

Друштва без претходно прибављеног писменог одобрења Главног ревизора. 

            Након разрешења или оставке директора Одјељења за интерну ревизију, 

Главни ревизор или Друштво покреће процедуру за избор новог директора. 

                                                 

Члан 80. 

 

            Управа Друштва је дужна и одговорна да обезбиједи адекватан простор 

за оперативан и несметан рад Одјељења за интерну ревизију и да без изузетка 

обезбеди потпуни и цјеловит увид у све евиденције Друштва. 

            Управа Друштва може преносити ову дужност али је и даље одговорна за 

реализацију исте. 

 

Члан 81. 

 

             Одјељење за интерну ревизију има следеће дужности и одговорности и то: 

           1) подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и плана 

               ревизије, 

           2) подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и 

               препоруке путем директора Одјељења који је члан Одбора, и                                                                                                   

           3) обавља своје задатке у складу са рачуноводствено-ревизијским 

               стандардима. 

            Одјељење за интерну ревизију ову дужност не може преносити. 

 

Члан 82. 

 

            Радници Одјељења за интерну ревизију су у радном односу у Друштву. 

            Директор Одјељења за интерну ревизију није у радном односу у 

Друштву, али му Друштво исплаћује накнаду за рад у складу са одговарајућим 

тарифама које утврђује Глави ревизор или ресорно министарство.                                       

 

           (3) Јавне набавке   

 

Члан 83. 

 

            Друштво спроводи све поступке набавке инвестиционих улагања у 

складу са одредбама важећих прописа који регулишу ову обалст. 

            Управа Друштва и Надзорни одбор дужни су спроводити и надзирати све 

активности из претходног става. 

 

Члан 84. 

 

            Управа Друштва је дужна: 

 

1) донијети потребна акта којима се уређује поступак набавке и   

инвестиција у складу са законом, 

 

2) контролисати запослене у вршењу послова јавне набавке и  
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инвестиција, и 

3) поднијети извјештај о набавци Одбору за ревизију и Надзорном  

одбору у року од 15 дана од дана закључења уговора о набавци  

                 или инвестицоном улагању. 

 

            Управа Друштва може извршити преношење сваке од наведених 

дужности из претходног става само уз једногласну писмену сагласност 

Надзорног одбора, али је Управа и даље одговорна за вршење надзора над 

сваком од наведених дужности. 

 

Члан 85. 

 

            Надзорни одбор је дужан да: 

 

            1) донесе смјернице о поступку јавне набавке и инвестиција, 

            2) врши надзор над радом Управе и запослених у Друштву у погледу   

                 спровођења поступка набавке и инвестиција, и 

            3) размотри извјештаје о набавци и инвестицијама те пријави надлежним   

                органима све евентуалне преваре или злоупотребе. 

            Надзорном одбору није допуштено преношење ових дужности. 

    

           (4) Расподјела добити и сношење губитака   

 

Члан 86. 

 

            Управа Друштва на бази утврђеног износа нето добити израженог у свом 

ревидираном финансијском извјештају припремљеног у складу са законима, 

предлаже износ, уколико такав постоји, који ће се распоредити као добит или 

дивиденда акционарима за дотичну пословну годину. 

 

Члан 87. 

 

            Управа Друштва при одлучивању о износу који може бити распоређен 

као добит дужна је да води рачуна о препорукама  датим од стране Одбора за 

ревизију, као и укупним финансијским обавезама Друштва укључујући и износ 

нето добити која је потребна Друштву у тој пословној години за реализацију 

било којег плана пословања Друштва, као и износ капиталних издатака и других 

инвестиција неопходних за правилно одржавање и раст Друштва. 

 

Члан 88. 

 

            Управи Друштва није допуштено да: 

 

1) издваја за резерве у износу већем од 1/2 нето добити расположиве за  

расподјелу,и 

2) издваја за расподјелу добити-дивиднде уколико износ нето средстава   

Друштва није већи од укупног износа уплаћеног акционарског 

капитала и нераспоређених резерви и уколико се исплатом дивиденде 

не умањује износ ових средстава. 
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Члан 89. 

 

            Одлуку о расподјели добити - дивиденде доноси Скупштина на 

образложен приједлог Управе уз претходно прибављено мишљење Одбора за 

ревизију и Надзорног одбора. 

 

Члан 90. 

 

Годишњим финансијским планом Друштво планира приходе, расходе и 

добит. 

Одлуку о расподјели добити доноси Скупштина Друштва. 

Ако је Друштво остварило добит, иста се распоређује следећим редом : 

       а) за покриће губитака пренесених из ранијих година, 

       б) за законске резерве, 

       ц) за дивиденду у складу са Законом и Статутом, 

       д) за статутарне резерве. 

 

Члан 91. 

 

Одлуку о одобрењу плаћања дивиденди доноси Скупштина Друштва и 

иста садржи : 

- износ дивиденди, 

- дан дивиденде за коју се сачињава листа акционара овлашћених за 

исплату дивиденде. 

Ако након дана дивиденде, а прије плаћања дивиденде, акционар пренесе 

своје акције по основу којих има право на дивиденду, задржава право на 

исплату дивиденде. 

Након доношења одлуке о исплати дивиденди, акционар коме она треба 

бити исплаћена постаје повјерилац Друштва за износ припадајуће дивиденде. 

Дивиденда на акције било које врсте или класе плаћа се свим акционарима 

сразмјерно номиналној вриједности акција. 

Дивиденда за дјелимично плаћене акције исплаћује се сразмјерно 

уплаћеном износу за акције, рачунајући од дана стицања права на дивиденде. 

Начин плаћања дивиденди, ограничења у вези са плаћањем, титулари 

права на дивиденде и друга плаћања, стицање и режим сопствених акција, 

вршиће се искључиво у складу са Законом. 

 

Члан 92. 

 

Уколико Друштво искаже губитак на крају пословне године, тај губитак 

са може покривати из резерви Друштва, а ако резерве нису довољне, користи се 

основни капитал Друштва у складу са Законом. 

Одлуку о покрићу губитка доноси Скупштина Друштва. 

        

Члан 93. 

 

           Друштву  није допуштено: 

 

         1) давање кредита или позајмица запосленим у Друштву или 

             другим лицима или пружање гаранција или осигурања за кредит, 
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         2) давање путем донација у супротности са одредбама Закона о 

             донацијама ("Сл.гл.РС",бр.25/03),                                                                                      

         3) исплате плата, доприноса и накнада супротно одредбама прописа о раду,  

             Закона о пензијском и здравственом осигурању или лицима на било     

             каквој листи чекања, 

         4) учешће у поступку набавке у својству понуђача било којег лица које је   

             припремило позив на тендер или сваког повезаног лица или лица у вези    

             са повезаним лицима, 

         5) вршење измјена и допуна у било којем већ закљученом уговору 

             о набавци, осим ако су оне извршене у складу са законом, 

         6) прихват плаћања замјеном за новац, плаћања у натури или готовинском   

             еквиваленту, 

         7) инвестиције из краткорочних извора средстава Друштва, осим када се    

             ради о одобреним инвестицијама према дефиницији датој у важећим   

             законима који регулишу ову област, и 

         8) склапање уговора о располагању са кумулативном вриједношћу већом   

             од 10.000 КМ без потписа два директора Друштва. 

 

        (6) Ограничене активности 

 

Члан 94. 

 

         Друштво може предузимати одређене активности искључиво уз писмено 

овлашћење  Надзорног одбора у следећим случајевима: 

 

1) измирење дуга према повјериоцу Друштва,плаћањем трећем лицу   

(уговор о цесији дуга), 

        2)   пребијање дугова према некој страни са дуговима те исте стране 

              која је из тог разлога изтовремено и повјерилац и дужник Друштва 

              (уговор о простој компензацији),      

        3)   учешће у аранжману вишеструког пребијања дугова између више 

              страна (мултилатерална компензација), 

        4)   измирење дуга према Друштву у случају да дужник плаћа  

              повjериоцу Друштва, 

        5)   отпис дуговања. 

 

XIV - САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЈЕРЕ 

 

Члан 95. 

 

         Право на подношење тужбе за накнаду штете у смислу одредбе члана 73. 

Закона о предузећима имају надлежни органи као и друга правна и физичка 

лица која имају правни интерес. 

         Управа Друштва и Надзорни одбор одговорни су солидарно за штету 

нанијету Друштву и трећим лицима у смислу члана 72. и 76. Закона о 

предузећима.                                        
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Члан 96. 

 

          Члан Управе Друштва и Надзорног одбора може се разријешити 

функције по скраћеном поступку из следећох разлога: 

         1) неиспуњење обавеза у складу са важећим законима, 

         2) додјела уговора о набавци супротно важећем закону који  регулише ову   

              област, 

         3) судјеловање у сукобу интереса, 

         4) учешће у активностима које су забрањене Законом о јавним 

              предузећима и овим Статутом, 

         5) неподношење захтјева за одобрење вршења ограничених активности у  

              складу са Законом и Статутом,                                                                          

         6) свјесно или несвјесно давање овлашћења за вршење ограничених   

              активности чија је последица материјална штета за Друштво, и 

         7) извршење кривичног или другог противправног дјела којим се   

              проузрокује материјална штета за Друштво. 

 

Члан 97. 

 

          Управа Друштва има дужност и одговорност да: 

 

1) разријешеном и отпуштеном лицу, по основу дисциплинске    

одговорности спријечи улазак у службени простор или просторије 

Друштва након датума престанка радног односа, 

2) обезбиједи да се у Друштву поново не запосли лице које је било  

разријешено или отпуштено у било којем својству најмање у року од 

пет година, 

         3)  води одговарајућу евиденцију о запосленим са детаљним подацима 

               о отпуштању наведених лица, и   

         4)  отпуштеним лицима од момента извршеног кршења радних дужности  

               не врши  било какве исплате, било какве накнаде у новцу, замјени   

               новца или у натури. 

          Управа Друштва може преносити било коју од обавеза утврђених овим 

чланом, али је одговорна за извршење сваке од наведених обавеза. 

 

Члан 98. 

 

          Запослени у Друштву који има посебна овлаштења и одговорности може 

бити разријешен искључиво по окончању правилно проведеног дисциплинског 

поступка и у складу са Правилником о дисциплинској одговорности, односно 

изузет је од разрешења по скраћеном поступку. 

 

XV - НАЧИН ПРОМЈЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 99. 

 

          Друштво може промијенити облик у коме је организовано у други 

организациони облик уколико испуњава услове за организовање тог облика 

Друштва. 
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          О промјени облика Друштва одлучује Скупштина Друштва на писмени и 

образложени приједлог Надзорног одбора у складу са законом. 

          Новонастало Друштво настало промјеном облика Друштва је правни 

следбеник Друштва које се трансформисало.                                                                                                                       

 

Члан 100. 

 

         Промјеном облика Друштва врши се и промјена фирме, а може се 

мијењати и дјелатност, сједиште и други елементи статусног положаја Друштва 

и врши се упис у судски регистар. 

 

XVI - ВРИЈЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ОСНОВАНО И ПРЕСТАНАК    

          ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 101. 

 

        Друштво настало трансформацијом ОЈДП "Комуналац" Бијељина у 

складу са законом пословаће на неодређено вријеме.                                                                                         

        Друштво може престати са радом ако акционари одлуком Скупштине  

утврде да нема интереса за његовим даљим постојањем или у случајевима 

утврђеним законом, а може престати и на основу одлуке надлежног суда. 

        Поступак престанка Друштва, с обзиром на разлоге престанка, спроводи 

се ликвидацијом Друштва путем редовног или скраћеног поступка, стечајем, 

односно спајањем Друштва са другим Друштвом или подјелом Друштва. 

                                               

Члан 102. 

 

        Одлуку о престанку Друштва доноси Скупштина  и она именује једног 

или више ликвидатора. 

        Одлука Скупштине о престанку Друштва ликвидацијом и именовање 

ликвидатора пријављује се  регистрационом суду у року од три дана од дана 

доношења одлуке. 

        Друштво престаје брисањем из судског регистра. 

 

XVII - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Члан 103. 

 

         Друштво је дужно да организује обављање регистрованих дјелатности на 

начин којим се обезбјеђује ефикасна заштита животне и радне средине, заштита 

од пожара и експлозија,цивилна заштита и пружање прве помоћи као пословима 

и задацима од посебног значаја. 

         Заштита из претходног става организује се и спроводи у складу са 

законским прописима из тих области, као и општим актима које доносе 

надлежни органи Друштва. 

         За примјену прописа,планирање и предузимање потребних мјера и 

набавку средстава и опреме ради заштите и унапређење животне и радне 

средине одговорни су Надзорни одбор и Управа Друштва. 
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Члан 104. 

 

        Надзорни одбор утврђује Програм мјера које Друштво треба да спроведе 

ради остваривања циљева заштите животне средине утврђене законом, овим 

Статутом и општим актима Друштва.    

 

XVIII - УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ ПРЕДУЗЕЋЕМ 

     

Члан 105. 

 

         Право учешћа у управљању Друштвом запослени остварују непосредно 

или путем својих органа. 

         Запослени у Друштву могу да формирају Савјет радника и друге органе у 

складу са Законом о раду, Општим и Гранским колективним уговором. 

         Органи запослених радника формираних у складу са претходним 

ставом,сарађују са органима Друштва тако што им подносе своје приједлоге, 

захтјеве, иницијативе и сл. које се односе на остваривање њихових права, 

обавеза и одговорности из радног односа.                                                                                     

 

Члан 106. 

 

         Запослени у Друштву имају право да буду благовремено и редовно 

информисани о раду и пословању Друштва и да њихови представници могу да 

присуствују раду органа Друштва када се одлучује о питањима од значаја за 

положај запослених. 

        Посебним актом могу се утврдити сва питања односа органа Друштва и 

запослених у Друштву 

        

XIX - ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 107. 

 

        Пословном тајном сматрају се све информације (исправе и подаци) о 

пословању Друштва за које је очито да би проузроковале материјалну или 

нематеријалну штету Друштву ако исти дођу у посјед неовлаштеним лицима без 

сагласности Друштва. 

        Као пословна тајна не могу се утврдити исправе и подаци који су по 

закону јавни и подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и пословног 

морала. 

 

Члан 108. 

 

         Чланови органа Друштва, акционари и запослени у Друштву су дужни да 

чувају информације о пословању Друштва које имају карактер пословне тајне, 

без обзира на начин на који су их сазнали. 

         Обавеза чувања пословне тајне Друштва не престаје ни након престанка 

својства из става 1. овог члана. 
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          Информације које су пословна тајна Друштва обавезни су да чувају и 

трећа лица без обзира на начин на који су их сазнали, ако су знали или су с 

обзиром на природу тих информација морала знати да су пословна тајна 

Друштва. 

           Управа Друштва је дужна писменим актом одредити информације које 

имају карактер пословне тајне Друштва као и лица одговорна за њихово 

кориштење и заштиту. 

 

XX - ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 109. 

 

          Општи акти Друштва су Статут, правилници, пословници, смјернице, 

упутства и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања. 

 

          Општи акти морају бити усклађени са овим Статутом а сва остала 

појединачна акта усаглашена са општим актима Друштва. 

 

Члан 110. 

 

         (1) Дужност и одговорност Надзорног одбора је да обезбиједи: 

 

          - доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални    

             аспекти рада органа Друштва у складу са законом, Статутом и Етичким   

             кодексом, и 

          - доношење Правилника о дисциплинској одговорности запослених који   

             садрже одредбе о дисциплинском поступку и поступку разрешења  

             одговорних лица по скраћеном поступку, одредбе о разрешењу и   

             удаљењу са посла и из Друштва и забране поновног запослења у   

             Друштву укључујући и дужности Управе Друштва да за такве сврхе  

             води адекватне евиденције.                                                                                        

 

          (2) Управа Друштва и Надзорни одбор дужни су и одговорни за 

поштивање овог Статута и општих аката Друштва. 

 

XXI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 111. 

 

           Сви постојећи акти Друштва морају се без одлагања ускладити са овим 

Статутом. 

            До доношења нових општих аката, сходно одредби става 1. овог члана, 

примјењиваће се одредбе постојећих аката уколико исте нису у супротности са 

законом и овим Статутом. 
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Члан 112. 

 

           Измјене и допуне Статута врше се у поступку и на начин предвиђен за 

његово доношење. 

           Приједлог за измјене и допуне Статута могу дати: 

           - акционари са најмање 10% акција у укупном капиталу Друштва, 

           - Управа Друштва, и 

           - Надзорни одбор. 

 

Члан 113. 

 

           Тумачење одредби овог Статута даје Надзорни одбор и Управа Друштва. 

                                

Члан 114. 

 

           Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објаве на огласној табли 

Друштва. 

 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут А.Д. 

«Комуналац» Бијељина-Пречишћени текст, број: 2422/2010 од 05.07.2010.године. 
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