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АКТИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

донети у 2019. години 

 

I СЕДНИЦА – 30.01.2019. године 

1) Закључак којим се усваја записник са VIII/2018 седнице; 

2) Одлука о расходовању основних средстава, нематеријалних улагања и ситног 

инвентара; 

3) Одлука о отпису потраживања; 

4) Одлука о усвајању Извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеза ЈВП 

„Србијаводе“ са стањем на дан 31.12.2018. године; 

5) Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 

6) Записник. 
  

  

II СЕДНИЦА – 26.02.2019. године 

1) Закључак којим се усваја записник са I/2019 седнице; 

2) Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину са одлуком о утврђивању 

програма (10/8) 

3) Записник. 

 

III СЕДНИЦА – 23.04.2019. године 

1) Закључак којим се усваја записник са II/2019 седнице; 

2) Усвајање записника o доношењу одлуке Надзорног одбора због хитности (од 

7.03.2019. године); 

3) Одлука о измени и допуни Статута ЈВП „Србијаводе“; 

4) Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП 

„Србијаводе“ за период 1.01. - 31.03.2019. године; 

5) Записник.  

 

Сагласност Владе на Статут из тачке 3) објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 

46/2019 од 26.06.2019. године. 

 

IV СЕДНИЦА – 18.06.2019. године 

1) Закључак којим се усваја записник са III/2019 седнице; 

2) Одлукa о усвајању Финансијског извештаја за 2018. годину (10/19); 

3)  Одлука којом се ЈВП одриче старе хартије излучене из архиве и магацина у корист 

синдикалне организације предузећа; 

4) Записник. 

 

V СЕДНИЦА – 30.07.2019. године 

1) Закључак којим се усваја записник са IV/2019 седнице; 

2) Одлукa о усвајању II Кварталног финансијског извештаја за 2019. годину (10/23); 

3) Одлука о расподели добити из 2018. године (10/24-1); 

4) Одлука о искњижавању средстава статутарних резерви (10/25); 

5)  Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. 

годину; 

6) Записник 

Сагласност Владе на Одлуку о расподели добити из тачке 3) објављена је у 

„Службеном гласнику РС“, бр.4 64 од 6.09.2019. године. 

 

 
 



 2 

VI СЕДНИЦА – 21.10.2019. године 

 

1) Закључак којим се усваја записник са IV/2019 седнице; 

2) Усвајање записника o доношењу одлуке Надзорног одбора због хитности (од 

7.03.2019. године) 

3) Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. 

годину; 

4) Одлукa о усвајању III Кварталног финансијског извештаја за 2019. годину; 

5) Записник. 

 

 

ОДЛУКЕ  

(по члану 10. Пословника о раду Надзорног одбора) 

 

6.03.2019. године 

1) Oдлука о утврђивању Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину и 

Програм (бр. 10/11); 

 

Сагласност Владе на Програм пословања из тачке 1) објављена је у „Службеном 

гласнику РС“, бр. 20/19 од 22.03.2019. године. 
 

24.09.2019. године 

1) Одлука о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину. 

 

 


