
На основу члана 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/2009 и 99/2011) и члана 23. 

Статута Удружења водовода и канализације Србије, Скупштина Удружења водовода и 

канализације Србије, на седници одржаној  16. 11. 2016.  једногласно је донела  

 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Статута Удружења водовода и канализације Србије 

усвојеног на Оснивачкој скупштини Удружења водовода и канализације Србије 

 11.03.2011. године 

 
I Овим актом, сходно члану 12. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/2009 и 

99/2011) и члану 23. Статута Удружења водовода и канализације Србије, врши се измена и 

допуна Статута Удружења водовода и канализације Србије усвојеног на Оснивачкој скупштини 

Удружења водовода и канализације Србије, одржаној 11.03.2011. године. 
 

II Мења се члан 1. став 1 алинеја 1 Статута, тако да сада гласи: 

„- Припремање, промовисање и реализација програма у области водовода и канализације, који 

доноси Удружење.“ 
 

У члану 1. став 1 Статута после алинеје 11 додају се алинеје 12 и 13 које гласе: 

„ – Остваривање сарадње са институцијама државне и локалне управе које су надлежне за 

питања из делатности чланства, 

  -  Укључивање физичких и правних лица у активности Удружења.“ 
 

Мења се члан 2. став 2 Статута, тако да сада гласи: 

„Удружење је колективни члан Привредне коморе Србије (у даљем тексту: ПКС).“ 
 

Мења се члан 3. став 3 Статута, тако да сада гласи: 
„Удружење има седиште у Београду, Ул. Теразије 23/II/202.“ 
 

Мења се члан 24. став 2 Статута, тако да сада гласи: 
„Управни одбор има 9 (девет) чланова. Чине га представници регионалних јединица Удружења 
из Београда, Зајечара, Крагујевца, Лесковца, Ниша, Новог Сада, Пирота, Суботице и Ужица.“ 

 
III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Сл.гласнику РС“. 
 

IV По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се измене и допуне општих аката Удружења, 

у складу са Одлуком. 

 
Образложење 

У циљу даљег унапређењa рада и сарадње својих чланова у области водовода и 
канализације, а због насталих промена, како у промени адресе седишта Удружења, тако и у 
кадровским променама унутар предузећа водовода и канализације која су чланови Удружења, 
било је потребно извршити усклађивање одредби Статута усвојеног 11.03.2011. године са 
новонасталим околностима. У складу са одлуком Скупштине, код набрајања чланова Управног 
одбора примењен је азбучни редослед градова у којима послују предузећа водовода и 
канализације. На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
 
 У Београду,        Председник Скупштине 
16. 11. 2016.       Небојша Јаковљевић 

 


