Скупштина 1радске опшине Обреновац на седници одржаној 17. јуна 2021. године, на основу члана 22 став 1
тачка 1 и став 3 и члана 59 став 1 Закона ојавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/ 19),
члана 24 Статута градске општине Обреновац („Службенилист града Београда“, број 98119 – пречишћентекст
2 и 144/19-исправка) и члана 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
,.Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/ 16 и 103/16), разматрајући захтев Јавног
комуналног предузећа ““Топловод“ Обреновац бр. 2021–3062/2 од 08.06.2021. године за давање сагласности на
Средњорочниплан пословне стратегије и развоја за период 2022-2027. године, донелаје
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ЈБЊЗООВЕАЏЊЗ–ћ'
1. ДАЈ'Е СЕ САГЛАСНОСТ на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавн
предузећа „Топповод'“ Обреновац за период 2022-2027. године који је донео Надзорни одбортвт–Нред'узсћа———
Одлуком НО бр. LXX1–1/2021 од 07.06.2021. године.

НаведениСредњорочни план саставније део овог Решења.
Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП "Топловод“ Обреновац, Одељењу за буџет
финансијеУправе градске општине Обреновац и архиви.
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Чланом 22. ставом 1. тачком 1 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС" бр. 15/16 и 88/19)
прописано је да надзорни одбор доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење. Ставом 3 истог члана овог Закона прописано је да се наведени планови
доносе уз сагласност надлежног ортанајединице локалне самоуправе.
Такође, чланом 59 став 1 овог Закона је прописано да јавно предузеће доноси дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и развоја, а чланом 82 ставом 3 истог Закона је прописано да ће јавно
предузећедонети ове планове у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећиматј.
до 04.03.2017. године,
Чланом 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 _ пречишћен
текст 2 и 144/19-исправка) прописане су надлежности Скупштине градске општине, а члановима 27 и 29
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист
града Београда“, бр. 85/16 и 103/16), прописана је врста планова и програма предузећа, као и да Скупштина
градске општине даје сагласност на дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја у циљу
обезбеђивањазаштите општег интереса ујавном предузећу.
У складу са наведеним одредбама Надзорни одбор је донео Дугорочни план пословне стратегије и
развоја ЈКП "Топловод" Обреновац за период 2017-2027. године, Одлуком НО бр. XIII–2/2017 од 13.02.2017.
године, а Скупштина градске општине дала сагласност решењем бр. VII–01 6p. 020-21 од 24.02.2017. године.
Такође, за реализацију истог и конкретизацију приоритетних инвестиционихциљева и активности по
годинама Надзорни одбор је донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа за првих 5
година, Одлуком НО бр. Х111-3/2017 од 13.02.2017. године и на исти је Скупштина градске општине дала
сагласност решењем бр. VII-01 бр. 020-22 од 24.02.2017. године.
Како је први Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Топловод" Обреновац донет за
период 2017–2021. године и како крајем 2021. године овај период истиче а плански документ престаје да важи,
то је Надзорни одбор Предузећа, полазећи од важећег Дугорочног плана пословне стратегије и развоја,
Одлуком НО бр. LXXI–l/2021 од 07.06.2021. године донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја
Предузећа за нови петогодишњи период 2022-2027. године, са очекиваним инвестиционим активностима,
планиранимкадровским капацитетима и пројекцијом прихода и расхода, те исти доставио Скупштини градске
општине Обреновац, као оснивачу, на Сагласност.
На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Службенилист града
Београда", број 102/16 ← пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној
16.06.2021. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној
16.06.2021. године разматрали су наведени Средњорочни план и дали позитивнамишљења.
Веће градске општине, на седници одржаној 11.06.2021. године, на основу члана 55 Статута градске
општине Обреновац ("Службени лист града Београда", број 98/19 — пречишћен текст 2 и 144/19-исправка),
прихватило је достављени Средњорочни план и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој
надлежностидонесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеномтексту.
Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24.
Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 · пречишћентекст 2 и 144/19-испр.)
и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („ Сл. лист града Београда“ број 102/16–
пречишћен текст и 121/19), донелаје Решење као што гласи у диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
V11·01 бр. 020 – 77 од 17.јуна 2021. године
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