
                 ПРЕДЛОГ 
 

На основу члана 142. став 14. Закона о јавном информисању и медијима /''Службени 
гласник РС'', број 83/14 и 58/15/, члана 9. став 4. Уредбе о преносу капитала без накнаде 
запосленима код издавача медија /''Службени гласник РС'', број 65/15/, Закључка Агенције за 
приватизацију Републике Србије о обустави поступка приватизације субјекта приватизације 
Јавног предузећа за информисање ''Врбас'', Врбас, М.Тита 105, број: 10-3398/15-757/05 од 
08.10.2015. године и члана 30. став 1. тачке 8. Статута општине Врбас /''Службени лист 
општине Врбас'', број 3/02, 5/02, 10/04, 11/08, 21/09, 15/10, 16/13 и 2/14/, Скупштина општине 
Врбас, на седници одржаној дана ___________________октобра 2015. године, донела је  

 
ОДЛУКУ  

                   О ПРЕСТАНКУ ПОСТОЈАЊА МЕДИЈА И УКИДАЊУ ИЗДАВАЧА МЕДИЈА 
     ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ВРБАС'', ВРБАС 
 

 Члан 1. 
Овом Одлуком укида се - престаје са радом издавач медија Јавно предузеће за 

информисање „Врбас“, Врбас, Маршала Тита 105, /у даљем тексту: Јавно предузеће/ дана 30. 
октобра 2015. године због обуставе поступка приватизације. 

Јавно предузеће је основано Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 
информисање ''Врбас'' Врбас, број: 011-5/2013-I/01 од 21. марта 2013. године /''Службени лист 
општине Врбас'', број 2/13/ и уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за 
привредне регистре, под бројем БД 38698/2013 од 10.04.2013. године, матични број: 08061122, 
ПИБ: 101421514. 

Оснивач Јавног предузећа је Општина Врбас, Врбас, улица Маршала Тита број 89, 
матични број 08285071. 
      Члан 2.  

Престају да постоје Медији: Радио ''Врбас'' и ТВ ''Бачка''. 
Јавно предузеће као издавач медија ће Агенцији за привредне регистре поднети захтев 

за брисање медија из Регистра медија сходно члану 9. став 3. Уредбе о преносу капитала без 
накнаде запосленима код издавача медија /''Службени гласник РС'', број 65/15/. 

 
     Члан 3.  
Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа коју чине право својине на 

покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга 
имовинска права, преузима Општина Врбас.  

  
     Члан 4. 
Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, 

преузима Општина Врбас на даљу надлежност, у складу са законом. 
        

Члан 5. 
На основу ове Одлуке, по престанку рада Јавног предузећа, спровешће се поступак 

редовне ликвидације Јавног предузећа, у складу са законом.  
       
      Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за информисање ''Врбас'' Врбас /''Службени лист Општине Врбас'', број 2/13/. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа акта Јавног предузећа. 
Разрешење Надзорног одбора и директора Јавног предузећа извршиће се посебним 

решењем Оснивача.      
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врбас''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС 
Број: 
Дана: ___________.2015. године  
ВРБАС 

   Председник Скупштине општине,  
                 Марјана Мараш 
 



 
 
О б р а з л о ж е њ е  

ПРАВНИ ОСНОВ 

1. Закон о јавном информисању и медијима  
Члан 142. став 14. 
‘’Ако у случају из става 11. и 12. овог члана запослени не прихвате пренос бесплатних акција медиј 
престаје да постоји и брише се из Регистра медија, а одлуку о промени делатности издавача или укидању 
издавача доноси оснивач издавача.‘’ 
2. Уредба о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија  
Члан 9. став 4. 

''Оснивач издавача медија доноси одлуку о престанку постојања медија и о промени делатности 
издавача или укидању издавача''.  
3. Закључак Агенције за приватизацију Републике Србије о обустави поступка приватизације субјекта 
приватизације Јавног предузећа за информисање ''Врбас'', Врбас, М.Тита 105, број: 10-3398/15-
757/05 од 08.10.2015. године, који је Оснивач примио 12.10.2015. године са правом на жалбу у року од 15 
дана који истиче 27. октобра 2015. године/. 
4. Статут општине Врбас  
Члан 30. став 1. тачка 8. 
 ''Скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације...''. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Према члану 6. став 1. и 2. Закона о приватизацији: ''Приватизација је обавезна за субјекте 
приватизације са друштвеним капиталом, а Друштвени капитал субјеката приватизације се мора 
приватизовати најкасније до 31. децембра 2015. године.’’ 

Према члану 32. став 4. Закона о јавном информисању и медијима приватизација медија, у смислу 
да оснивач правног лица издавача медија не може бити, непосредно или посредно, Република Србија, 
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, се мора окончати најкасније до 31. октобра 2015. 
године, а према члану  143. став 2 истог Закона: "Од 31. октобра 2015. године забрањено је финансирање 
издавача медија из јавних прихода чији капитал није продат до 31. октобра 2015. године, осим у складу са 
одредбама чл. 17-28. Закона", тј. на основу спроведеног јавног конкурса. 

 
Оснивач Јавног предузећа за информисање ''Врбас'' је Општина Врбас, а како капитал Јавног 

предузећа, као издавача медија, није приватизован у законом остављеном року ''методом продаје 
капитала или преносом капитала запосленима без накнаде из разлога што Јавно предузеће има 
негативни капитал на основу процењене фер тржишне вредности са стањем на дан 31.12.2014. 
године'', стекли су се законски услови да Агенција за приватизацију донесе Закључак о обустави 
поступка приватизације субјекта приватизације Јавног предузећа за информисање ''Врбас'', а 
оснивач Јавног предузећа да донесе одлуку о престанку постојања медија: Радио ''Врбас'' и ТВ 
''Бачка'' и укидању Јавног предузећа као издавача медија, што се предлаже Скупштини општине 
Врбас да донесе на првој наредној седници. 

 Одлука о престанку постојања медија и укудању издавача медија Јавног предузећа за 
информисање ''Врбас'' Врбас треба да ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Врбас'' како би се поступак окончао у складу са законом и Уредбом.       
 

САДРЖАЈ ОДЛУКЕ  

Чланом 1. Предлога Одлуке укида се и престаје да постоји Јавно предузеће за информисање 
''Врбас'' Врбас јер, по Закону, оснивач правног лица издавача медија у Републици Србији не може да 
буде држава, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

Чланом 2. Предлога Одлуке прописује се да престају да постоје медији: Радио ''Врбас'' и ТВ 
''Бачка'' и да ће се брисати из Регистра медија у АПР.  

Члановима 3. и 4. Предлога Одлуке је прописано да ће права, обавезе и архивску грађу од 
укинутог Јавног предузећа преузети општина Врбас. 

Чланом 5. Предлога Одлуке прописано је да ће се, по престанку Јавног предузећа, спровести 
поступак редовне ликвидације, у складу са законом.  

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

За спровођење ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету Општине Врбас.  
 
 
        ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС 
       ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 


