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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 

30. 

На основу члана 96. став 2. Закона о радиодифузији ("Сл.гласник РС", бр. 42/2002), члана 3. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Регионална телевизија са седиштем у Кикинди ("Сллист 
општине Кикинда", бр. 14/2003), члана 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа регионална 
телевизија са седиштем у Кикинди ("Сл.лист општине Нови Кнежевац", бр. 1/2004), Скупштина 
општине Кикинда на седници одржаној 30.04.2004, године и Скупштина општине Нови Кнежевац 
на седници одржаној 31.05.2004. године, утврдили су текст 

УГОВОРА 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА 

"КИКИНДА" КИКИНДА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Оснива се Јавно предузеће Регионална телевизија "Кикинда" Кикинда, ради задовољења 
потреба грађана општине Кикинда, општине Нови Кнежевац и грађана Севернобанатсхог региона за 
објективним и квалитетним информисањем. 

Члан2. 
Предузеће из члана 1. овог Уговора пословаће под фирмом: 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА "КИКИНДА" КИКИНДА са 

потпуном одговорношћу. 
Члан 3. Седиште предузећа је у 

Кикинди, улица Трг српских добровољаца бр. 6. 
Члан 4. 

Предузеће има својство правног лица. 
Члан 5. Предузеће има свој печат 

и штамбиљ чији се изглед уређује Статутом. 

II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 6. 

Основна делатност предузећа је: Сектор 3 
Саобраћај, складиштење и везе 
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Шифра 64200 Телекомунације 
Ова делатност обухвата: 
- емитовање радио и телевизијских програма; 
Сектор М Остале комуналне, друштвене и личне услужне актнвности 
Шифра 92200 Радио и телевизијске активности 
Ова делатност обухвата; 
- производњу радио и телевизијских програма (забавних, пропагандних, информативних, 
образовних, за обучавање и др.), снимљених на трајној траци која се може продавати, 
изнајмљивати или чувати за емитовање или поновно емитовање. 

Предузеће може да врши и друге делатности, под условом да се тиме не омета обављањ* 
делатности из става 1. овог члана, 

Делатности из претходног става предвидеће се Статутом предузећа, 
Предузеће може без уписа у судски регистар да врши и друге делатности које служ< 

обављању делатности које је уписало у судски регистар, у мањем обиму или повремено, или кој< 
доприносе потпунијем искоришћавак>у капацитета предузећа. 

III ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 7. 

Уговорне стране на име осиивачког капитала предузећа уплаћују износ од 5.000 1Ј8О, 
> динарској противредности, од чега СО Кикинда 4,500 ШВ, а СО Нови Кнежевац 500 1Ј8О. 

IV СРЕДСТВА ЗА РАД И ПРИХОД ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 8. 
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем своје делатности односно услуга 

утврђених оснивачким актом и Статутом предузећа. 
Средства за рад предузећа могу се обезбедити и: 
- Буџетом оснивача; 
- Од закупа простора и опреме са којом располаже; 
- Кредитима и зајмовима; 
- Донаторством; 
- На други начин предвиђен Законом. 
Оснивач има право учешћа у добити предузећа у складу са Законом. 

Члан  9. 
Припадајућа добит предузећа расподељује се: 
- За повећање основног капитала; 
- За резерве; 
- За исплату дела добити оснивачу; 
- За друге намене у складу са Законом и Статутом предузећа. 

V ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 10.  

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 

VI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 11. 

Органи предузећа су: 
1. Управни одбор, као орган управљања. 
2. Директор, као орган пословођења. 
3. Надзорни одбор, као орган надзора. 
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Управни одбор и Директор Јавног предузећа чине управу Јавног предузећа. 
Члан 12. 

Председника и чланове Управног одбора Јавног предузећа именују и разрешавају оснивачи. 
Управни одбор има девет чланова, од којих су шест представници оснивача, а три члана су 

представници запослених. 
Чланови Управног одбора из реда запослених предлажу се на начин предвиђен Статутом 

предузећа. 
Чланови Управног одбора не могу бити савезни посланици, народни посланици, 

посланици у Скупштини Аутономне Покрајине, одборници, изабрана, именована или 
постављена лица у савезним, републичким, покрајинским или локалним органима извршне власти, 
као ни функционери политичких организација. 

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу бити поново именовани. 
Члан 13. 

Управни одбор: 
- Утврђује пословну политику; 
- Доноси Статут и план пословања предузећа; 
- Доноси инвестиционе одлуке; 
- Усваја извештај о пословању предузећа и годишњи обрачун; 
- Одлучује о расподели добити; 
- Одлучује о статусним промена; 
- Врши и друге послове утврђене овом Одлуком и Статутом. 

Члан 14. 
Чланови Управног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Управном одбору, 

чију висину утврђује Управни одбор Јавног предузећа на основу критеруума садржаних у 
годишњем програму пословања Јавног предузећа. 

Члан 15. 
Директор предузећа: 
- Организује и руководи процесом рада и води пословање прелузећа; 
- Представља и заступа предузеће; 
- Предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја предузећа и предузима 

мере за њихово спровођење; 
- Одговара за законитост рада предузећа; 
- Извршава одлуке Управног одбора; 
- Доноси акте и решења за које је овлашћен Статутом предузећа; 

- Врши и друге послове предвиђене Законом, Одлуком о оснивању и Статутом. 
Члан Јб. 

Директора Јавног предузећа именују и разрешавају оснивачи. Мандат директора је четири године и 
исто лице може бити поново изабрано. Директор предузећа не може бити лице које је савезни 
посланик, народни посланик, посланик у Скупштини Аутономне Покрајине, одборник, изабрано, 
именовано или постављено лице у   савезним,   републичким,   покрајинским   или   локалним   
органима   извршне   власти,   као   ни функционер политичких организација. 

Оснивач може до именовања директора Јавног предузећа да именује вршиоца дужности 
директора. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију највише једну годину. 
Члан 17. 

Надзорни Одбор: 
- Врши надзор над радом и пословањем предузећа; 
- Разматра извештај о пословању и годишњи обрачун; 
- Врши и друге послове предвиђене Одлуком о оснивању и Статуту; 
Надзорни одбор о резултатима надзора обавештава оснивача и Управни одбор предузећа 
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Члан 18. 
Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају оснивачи. 
Надзорни одбор има три члана од којих су два представници оснивача, а један из реда 

запослених. 
Члан Надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин предвиђен Статутом 

предузећа. 
Чланови Надзорног одбора не могу бити савезни посланжш, народни посланици, 

посланици у Скупштини Аутономне Покрајине, одборници, изабрана, именована или постављена 
лица у савезним, републичким, покрајинским или локалним органима извршне власти, као ни 
функционери политичких организација. 

Чланови Надзорног одбора се именују на период од четири године и могу поново бити 
именовани. 

Члан 19. 
Директор и чланови Управног одбора одговарају материјално за штету нанету предузећу 

доношењем и извршавањем одлука за које су овлашћени, у складу са Законом. 

VII ОДНОС ОСНИВАЧА И ПРЕДУЗЕЋА 

Члан  20. 
Општи интерес обезбеђује се давањем сагласности оснивача, уз сагласност Владе 

Републике Србије на: 
- Статут предузећа; 
- Статусне промене; 
- Улагање капитала; 
- Годишње, средњорочне и дугорочне планове и програме; 
- Цене услуга; 

 

- Акт о процени вредности државног капитала и исказивању истог у акцијама, као и на 
програм и одлуку о својинској трансформацији; 

- Прибављање и отуђење имовне предузећа веће вредности која је у непосредној функцији 
обављања основне делатности предузећа; 

- Давање гаранција, авала, јемства, залоге и других средстава обезбеђења за послове које 
нису из оквира основне делатности предузећа; 

- Друге Одлуке у складу са Законом и оснивачким актом.. 
Члан 21. 

У случају наступања поремећаја у пословању предузећа, оснивач може предузети мере 
којима ће обезбедити услове за несметано функционисање рада предузећа, као што је промена 
унутрашње организације, кадровске промене, ограничења у погледу располагања одређеним 
средствима или друге мере у складу са законом. 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
За вршиоца дужности директора до именовања директора именује се СТАНИСЛАВ 

ЗАВИШИН из Кикинде. 
Члан  23.  

У року од 15 дана од потписивања овог Уговора, Управни одбор донеће Статут предузећа. 
Члан  24.  

Овом Уговору могу приступити и друге општине из Севернобанатског региона. 
Члан  25. 

Регионалној телевизији Кикинда могу приступити и правна лица и лредузетници. 
Међусобни односи по питању имовине,   као и евентуални статус Регионалне телевизије у том 
случају регулисаће се посебним Споразумом у складу са позитивним законским прописима 
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Члан 26. 
 Овај Уговор ће потписати председници СО Кикинда и Нови Кнежевац, по његовом 
усвајању од стране СО Кикинда и СО Нови Кнежевац. 

Члан 27. 
 Овај Уговор објавити у „Службеном листу општине Кикинда“ и „Сл.листу општине Нови 
Кнежевац“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-19/2004 
ДАНА: 30.04.2004. 
К И К И Н Д А 
 
ПРЕДСЕДНИК СО КИКИНДА 
Душко Радаковић, с.р. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
БРОЈ: 01-06-1-22/2004 
ДАНА: 31.05.2004.ГОДИНЕ 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
ПОТПРЕДСЕДНИК СО НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
Милица Шећеров, с.р. 
 
 
                                                                      С А Д Р Ж А Ј 
Р.бр.     П р е д м е т    Страна 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА , Трг српских добровољаца бр.12 Кикинда 
        Главни и одговорни уредник БРАНКО ЉУБОЈА  
        Телефон број 0230/34-806 
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Члан  26. 
Ова Уговор ће потписати председници СО Кикинда и Нови Кнежевац, по његовом 

усвајању од стране СО Кикинда и СО Нови Кнежевац. 
Члан  27. 

Овај   уговор   објавити   у   "Сл.листу   општине   Кикинда"   и   "Сл.   листу   општине   
Нови Кнежевац". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА општанЕ КИКИНДА 
БРОЈ: 04-06-19/2004 
ДАНА: 30.04.2004. 
КИКИНДА  

РЕПУБЛИКА СРБША 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
СКУПШТИНА општанЕ 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ БРОЈ:01-
Об-1-22/2004. ДАНА: 
31.05.2004.ГОДИНЕ НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ 

  

ПРЕДСЕДНИК СО 
КИКИНДА Душко 
Радаковић, с.р. 

ПОтаРЕДСЕДНИК СО НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ Мшшца Шећеров, 
с.р. 

  

Р. бр. 
САДРЖАЈ  
П р е д  м е 
т  

Страна 
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ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА, Трг српских добровољаца бр. 12 
Кикинда Главни и одговорни уредник: БРАНКО ЉУБОЈА 
Телефонброј: 0230/34-806 

 


