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СМЕДЕРЕВО, 20. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ
216.
На основу члана 4., члана 48. став 3., члана 49. став 2.,
чланова 97-100. и члана 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, брoj 21/2016,
113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 – др. закон
и 86/2019 - др. закон), члана 56., а у вези са чланом 66. став
7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016
- др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, брoj
2/2019 - пречишћен текст), чланова 3., 4., 6. и 10. Одлуке о
платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама за рад
чланова радних тела Скупштине града Смедерева и о платама запослених у Градској управи града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, брoj 9/2016, 5/2018 и 1/2020)
и члана 2. став 1. тачка 9. Пословника о раду Градског већа
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
14/2020 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 10. седници одржаној
6. новембра 2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Бира се кандидат Бојан Милутинов, дипломирани
правник, са Листе кандидата за избор, број 02-209-3/202007 од 29. октобра 2020. године, која је сачињена након спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја у II групи
- заменик начелника Градске управе града Смедерева, број
02-216/2020-07 од 5. октобра 2020. године.
II
Поставља се БОЈАН МИЛУТИНОВ, дипломирани
правник, за заменика начелника Градске управе града Смедерева - положај у II групи, на период од пет година, даном
доношења овог Решења.
III
Коефицијент за обрачун и исплату плате постављеног
лица из тачке II овог Решења иноси 38,50, који чини основни коефицијент 21,50 увећан за додатни коефицијент по
основу сложености и одговорности послова за 13,50 и тако
добијен коефицијент увећан за 10%.

IV
Решење доставити: Бојану Милутинову, Одсеку за
управљање људским ресурсима и информационе технологије, Одсеку за нормативно-правне и кадровске послове,
Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију,
документацији и архиви.
V
Ово Решење објавити на интернет презентацији града
Смедерева и у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да
за службенике на положају у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име
послодавца врши орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положај.
Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано
је да су у јединици локалне самоуправе и градској општини, положаји у смислу одредаба овог закона, радна места
начелника градске, општинске, односно управе градске општине и њихових заменика.
Чланом 49. став 2. истог Закона прописано је да градско, односно општинско веће, поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.
Чланом 54. став 1. наведеног Закона прописано је да
службеник коме је престао рад на положају из разлога утврђених чланом 51. тач. 1), 2) и 10) овог Закона има право да
код послодавца буде распоређен на друго радно место за
које испуњава услове.
Чланом 97. став 2. истог Закона прописано је да орган
аутономне покрајине надлежан за постављење на положај,
односно Веће, доноси одлуку о избору кандидата у року
од 15 дана од дана пријема листе кандидата, а чланом 99.
став 1. прописано је да службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положај.
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је
да начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће на основу јавног
огласа, на пет година. Начелник општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик
начелника општинске управе се поставља на исти начин и
под истим условима као и начелник.
Чланом 66. став 7. истог Закона прописано је да се
одредбе овог Закона о општинској управи примењују на
градску управу.
Чланом 44. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева и
чланом 2. став 1. тачка 9. Пословника о раду Градског већа
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града Смедерева прописано је да Градско веће поставља и
разрешава начелника и заменика начелника Градске управе.
Члановима 3., 4., 6. и 10. Одлуке о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова радних
тела Скупштине града Смедерева и о платама запослених
у Градској управи града Смедерева прописано је, између
осталог, да заменик начелника има право на плату, начин
утврђивања плате и коефицијент за обрачун и исплату
плате.
Градско веће града Смедерева, на 6. седници одржаној
5. октобра 2020. године, донело је Решење о образовању
Конкурсне комисије за спровођење Јавног конкурса ради
попуњавања положаја у II групи - заменик начелника Градске управе града Смедерева, број 02-209/2020-07 и огласило Јавни конкурс ради попуњавања положаја у II групи –
заменик начелника Градске управе града Смедерева, број
02-216/2020-07.
Наведени Јавни конкурс објављен је на званичној интернет презентацији града Смедерева www.smederevo.org.
rs, за које је Обавештење дато у дневним новинама „Вечерње Новости“ дана 8. октобра 2020. године.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс истекао је
дана 23. октобра 2020. године.
По истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс,
Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса ради
попуњавања положаја у II групи - заменик начелника Градске управе града Смедерева, спровела је изборни поступак,
сачинила Листу кандидата за избор, број 02-209-3/2020-07
од 29. октобра 2020. године, којом је утврдила да је кандидат Бојан Милутинов, дипломирани правник, са најбољим
резултатом, испунио мерила прописана за избор. Листу
кандидата за избор са записницима о предузетим радњама
о току изборног поступка, Конкурсна комисија доставила
је Градском већу града Смедерева на даљу надлежност и
одлучивање.
На основу напред наведеног, Градско веће града Смедерева, одлучило је као у диспозитиву овог Решења.
Ово Решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења се може покренути управни спор тужбом пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема
овог Решења.

20. новембар 2020. године

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. новембра
2020. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019, 1/2020 и 15/2020), раздео 4-Градска управа,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 153, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства Месној заједници Врбовац
у износу од 406.831,00 динар на име измирења обавеза
по основу веродостојне исправе упућене од стране Јавног
извршитеља Јелене Рајковић, Закључка број ИИ 249/20 од
31.08.2020. године (Исправка закључка број ИИ 249/20 од
26.10.2020. године).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4-Градска управа, Глава 4.2, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 116, економска класификација 483-Новчане
казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од
406.831,00 динар и укупан план средстава ове апропријације износи 522.830,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-6660/2020-07
У Смедереву, 3. новембра 2020. године

Број 112-299/2020-07
У Смедереву, 6. новембра 2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.
218.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
217.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

20. новембар 2020. године
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Градоначелник града Смедерева, дана 13. новембра
2020. године, донео је
РЕШЕЊЕ
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3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 020-132/2020-07
У Смедереву, 20. новембра 2020. године

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019, 1/2020 и 15/2020), раздео 4-Градска управа,
Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 153, економска класификација 49912-Tекућа
резерва, одобравају се средства у оквиру раздела 2-Градоначелник у укупном износу од 775.000,00 динара, на име
исплата стручних услуга.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2-Градоначелник, Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност
0002-Функционисање извршних органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, позиција 19, економска класификација 423-Услуге по уговору, у укупном износу од
775.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.125.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8658/2020-07
У Смедереву, 13. новембра 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

220.
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
број: 20-5/1
16.10.2020. године
Смедерево
На основу члана 31 Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени
лист града Смедерева“ број 1/2020- пречишћен текст) и
члана 36 Статута Јавног комуналног предузећа Зеленило
и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“
број 12/2017- пречишћен текст и 4/2019) Надзорни одбор
је на својој 20. редовној седници одржаној дана 16.10.2020.
утврдио :
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
С Т АТ У Т А
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО
И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
(„Службени лист града Смедерева“ број
12/2017-пречишћен текст и 4/2019)
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

219.

Члан 1.
На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка
3. Закона o смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“,
број 87/2018), а на основу предлога Градског Штаба за ванредне ситуације града Смедерева са 167.седнице, број 87-124/2020-02 од 20. новембра 2020. године,
Градоначелник града Смедерева доноси
ОД Л У КУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1. Проглашава се ванредна ситуација на територији града Смедерева, због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19,
на територији града Смедерева.
2. Ванредна ситуација се проглашава ради даљег спровођења превентивних мера заштите безбедности и
заштите живота и здравља становништва.

Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Смедерево, МБ 20782633, ПИБ 107333843 (у даљем тексту: Јавно предузеће) овим Статутом уређује правне односе
унутар Јавног предузећа и врши усклађивање са одредбама Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумечење и 44/2014-др. закон) и Одлуком о оснивању Јавног
комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
(‘’Службени лист града Смедерева’’, број 2/2013) (у даљем
тексту: Одлука о оснивању).
Члан 2.
Јавно предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања
услова за трајно обављање делатности од општег интереса
и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, тако што врши следеће комуналне делатности:
1. управљање комуналним отпадом којe обухвата: сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање,
одржавање, санирање и затварање депонија, као и
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селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
2. управљање гробљима и сахрањивање којe обухвата:
управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплату накнаде за одржавање гробног
места; обезбеђивање, давање у закуп и продају уређених гробних места; покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање и остављање пепела
покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља
и спомен-обележја;
3. погребну делатност која обухвата: преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена
установа, институти за судску медицину и патологију,
установе социјалне заштите и друга места) и превоз
до места одређеног посебним прописом (патологије,
судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома,
пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника),
организацију сахране и испраћаја са прибављањем
потребне документације за организацију превоза и
сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
4. обезбеђивање јавног осветљења којe обухвата: одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
5. управљање пијацама којe обухвата: комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног
пословног простора, укључујући и киоске и тезге
на отвореном простору), давање у закуп тезги на пијацама и организацију делатности на затвореним и
отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других
производа;
6. одржавање чистоће на јавним површинама којe обухавата: чишћење и прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним
површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара,
фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
7. одржавање јавних зелених површина којe обухвата:
уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља;
8. делатност зоохигијене која обухвата послове: хватањa, превозa, збрињавањa, смештајa напуштених и
изгубљених животиња у прихватилиште; контролe
и смањењa популације изгубљених и напуштених
паса и мачака; нешкодљивог уклањањa и транспортa
лешева животиња са јавних површина и објеката за
узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа
животињског порекла на начин који не представља
ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођењa мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним
површинама’.
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Члан 3.

Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу
утврђена су Законом о јавним предузећима и Одлуком о
оснивању.
Члан 4.
Овај Статут садржи одредбе о:
- подацима о Оснивачу,
- пословном имену, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорности за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатности Јавног
предузећа,
- средствима Јавног предузећа и начину распоређивања
добити,
- саставу, избору, опозиву органа Јавног предузећа,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика Јавног предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине,
- обезбеђењу општег интереса,
- општим актима Јавног предузећа,
- јавности у раду и
- другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.
2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа је град Смедерево,
Омладинска број 1, МБ 07222262.
Оснивач уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и функционисања система у складу са
законом.
3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 6.
Пословно име Јавног предузећа гласи:
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
Смедерево.
Члан 7.
Седиште Јавног предузећа је у Смедереву, Улица
Народног фронта бр.4.
Члан 8.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које користи
у свом пословању у преписци и у другим случајевима када
се појављује као субјекат у правном промету.
Печат Јавног предузећа је округлог облика, пречника
32мм на коме је исписано пословно име.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика,
ширине 15мм, дужине 52 мм на коме је исписано пословно
име и седиште.
Пословно име Јавног предузећа на печату и штамбиљу
исписано је на српском језику ћириличним писмом.
Јавно предузеће има свој заштитни знак - лого.

20. новембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 9.
Одлуку о промени пословног имена, седишта, печата
и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност
од општег интереса.
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
Члан 11.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун и
одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна
одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа немају овлашћења у правном промету.
5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
Директор Јавног предузећа је овлашћен да у оквиру
делатности Јавног предузећа, Јавно предузеће заступа,
представља, закључује уговоре и врши све правне радње
неограничено.
Директор Јавног предузећа је овлашћен да у име Јавног
предузећа у оквиру делатности Јавног предузећа закључује
уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.
Члан 13.
Директор, као заступник Јавног предузећа, може дати
другом лицу писано пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за предузимање других правних
радњи.
У случају одсутности директора или његове спречености Јавно предузеће заступа и представља запослени кога
директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то
овласти.
У случају да директор није овластио запосленог из
става 2. овог члана, Надзорни одбор ће донети одлуку које
лице из реда запослених ће заступати и представљати Јавно
предузеће.
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 14.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се
на дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије
и развоја.
Пословна стратегија и пословни циљеви утврђују се годишњим програмом пословања.
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја и годишњи програм пословања доноси Надзорни
одбор.
На годишњи програм пословања сагласност даје
Оснивач.
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Члан 15.

Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања.
Јавно предузеће доноси нарочито:
- дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја и
- годишње програме пословања.
Годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор
на предлог директора.
Члан 16.
Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима, доноси одлуку о покрићу губитка, уз сагласност
Оснивача.
Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће искаже добит, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима,
доноси одлуку о расподели добити, уз сагласност Оснивача.
Члан 17.
Јавно предузеће кроз остваривање годишњег програма
пословања дужно је да:
- осигура трајно, несметано и редовно обављање
делатности,
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,
- сарађује са другим заинтересованим субјектима, ради
ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања
обавеза према потрошачима односно корисницима услуга.
Члан 18.
Ако у току примене годишњег програма пословања на
који је Скупштина града дала сагласност, наступе околности које онемогућавају његово извршење, Надзорни одбор
Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају новонасталим
околностима о чему ће известити Скупштину града.
7. У
 НУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Организација рада и пословања Јавног предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака
које обављају поједини запослени.
Члан 20.
Јавно предузеће је, у оквиру своје регистроване делатности, органозовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани
Законом о комуналним делатностима, другим законима и
подзаконским актима.
Члан 21.
Унутрашња организација и ситематизација послова и
радних задатака у Јавном предузећу ближе се утврђује општим актом који доноси директор.
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Члан 22.

Члан 24.

Претежна делатност Јавног предузећа је 96.03 – погребне и сродне делатности.
Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и
следеће делатности:
- 81.30 - услуге уређења и одржавања околине;
- 32.99 - производња осталих предмета;
- 43.31 - малтерисање;
- 43.39 - остали завршни радови;
- 43.99 - остали непоменути специфични грађевински
радови;
- 18.12 - остало штампање;
- 01.19 - гајење осталих једногодишњих и двогодишњих
биљака;
- 01.29 - гајење осталих вишегодишњих биљака;
- 01.62 - помоћне делатности у узгоју животиња;
- 01.30 - гајење садног материјала;
- 02.10 - гајење шума и остале шумарске делатности;
- 02.40 - услужне делатности у вези са шумарством;
- 46.19 - посредовање у продаји разноврсних производа;
- 46.22 - трговина на велико цвећем и садницама;
- 47.76 - трговина на мало цвећем, садницама, семењем,
ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама;
- 47.78 - остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама;
- 68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 81.29 - услуге осталог чишћења;
- 49.41 - друмски превоз терета;
- 96.09 - остале непоменуте личне услужне делатности;
- 38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан;
- 38.22 - третман и одлагање опасног отпада;
- 47.23 - трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим продавницама;
- 47.81 - трговина на мало храном, пићима и дуванским
производима на тезгама и пијацама;
- 47.82 - трговина на мало текстилом, одећом и обућом
на тезгама и пијацама;
- 47.89 - трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама;
- 81.10 - услуге одржавање објекта;
- 93.29 - остале забавне и рекреативне делатности;
- 38.11- сакупљање отпада који није опасан;
- 38.32 - поновна употреба разврстаних материјала;
- 39.00 - санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
- 43.11 - рушење објеката;
- 45.20 - одржавање и поправка моторних возила;
- 46.77- трговина на велико отпацима и остацима;
- 49.39 - остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 56.30 - услуге припремања и послуживања пића;
- 43.21 – постављање електричних инсталација.

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права која су пренета у
својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и
пренета права на стварима у јавној својини града Смедерева.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са Законом, одлуком
Оснивача и уговором.
Јавно предузеће не може отуђити имовину Јавног предузећа без претходно прибављене сагласности Надзорног
одбора и Оснивача.

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
Члан 23.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Одлуком
о оснивању.

Члан 25.
Основни капитал у Јавном предузећу уписује се у регистар код Агенције за привредне регистре.
Члан 26.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног
предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом.
Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног предузећа,
врши се под условима, на начин и по поступку прописаним
Законом којим се уређује јавна својина.
Члан 27.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, обезбеђује средства из следећих извора:
- прихода од продаје комуналних услуга;
- прихода од комуналне накнаде;
- прихода буџета Оснивача;
- наменских средстава других нивоа власти и
- других извора, у складу са законом.
Члан 28.
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 29.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 30.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор и
2) директор.
9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

И

ДЕЛОКРУГ

Члан 31.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града, на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу, на предлог који утврђују запослени у Јавном предузећу.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу
предлагати представника запослених у Надзорном одбору.

20. новембар 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 16

Члан 32.

Члан 35.

Запослени у Јавном предузећу утврђују предлог за
члана Надзорног одбора из реда запослених по утврђеном
поступку.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања
основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа
делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3. се утврди да делује на штету Jавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буду осуђени на условну или
безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.

Члан 33.
Директор Јавног предузећа из реда запослених именује
трочлану Кандидациону комисију за утврђење предлога за
члана Надзорног одбора из реда запослених.
Кандидациона комисија има задатак да спроведе поступак кандидовања и избора предлога члана Надзорног одбора из редова запослених.
Право да се кандидује за члана Надзорног одбора из редова запослених има сваки запослени који испуњава услове
из члана 18. и члана 20. Закона о јавним предузећима и који
прикупи 10% потписа од укупног броја запослених.
Кандидатуру заинтересовани запослени предају
Кандидационој комисији која утврђује листу од кандидата
који испуњавају законске услове.
Избор предлога за члана Надзорног одбора из реда запослених врше сви запослени непосредним изјашњавањем
тајним гласањем, путем гласачких листића.
Предлог запослених за члана Надзорног одбора из реда
запослених је кандидат који је добио највећи број гласова.
Важећи гласачки листић је једино онај листић са заокруженим бројем испред имена кандидата, или заокруженим именом и презименом кандидата.
У случају да два кандидата имају једнак број гласова
избор се понавља гласањем само између та два кандидата.
Резултати гласања за члана Надзорног одбора из реда запослених објaвљују се на огласној табли Јавног предузећа.
Члан 34.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се
лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Члан 36.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа, велике вредности, која
је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из реда
запослених да самостално заступају Јавно предузеће у судским и управним поступцима у својству
осталих заступника у складу са законом;
16. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
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Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у Јавном предузећу.
Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана са
извештајем овлашћеног ревизора, Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.
Члан 37.
Облик рада Надзорног одбора су седнице.
На првој седници Надзорни одбор утврђује и доноси
Пословник о раду Надзорног одбора.
Члан 38.
Јавно предузеће је дужно да обезбеди просторне, административне, техничке и логистичке услове за рад
Надзорног одбора.
Члан 39.
Надзорни одбор доноси одлуке већином укупног броја
чланова, гласањем.
О раду Надзорног одбора на седницама сачињава се
записник.
Члан Надзорног одбора који је у мањини код доношења одлуке Надзорног одбора, има право да захтева да се у
записник са седнице унесе његово издвојено мишљење са
краћим образложењем.
У раду Надзорног одбора, без права гласања, могу да
учествују директор Јавног предузећа, руководећа и стручна
лица која буду позвана на седницу.
Члан 40.
Сва остала питања везана за начин рада, сазивање
и организовање седница Надзорног одбора, уредиће се
Пословником о раду Надзорног одбора.
Члан 41.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.
10. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ДИРЕКТОРА
Члан 42.
Директор одговара за законитост рада Јавног предузећа.
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Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор Јавног предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 44.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) бира извршног директора;
9) закључује уговор о раду са извршним директором у
складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;
11) одлучује о правима, обавезама и одговорностима из
радног односа;
12) доноси правилнике и друга акта;
13) врши друге послове одређене Законом, оснивачким
актом и Статутом Јавног предузећа.

Члан 43.

Члан 44.а

Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.

За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
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2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће има једног извршног директора.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.
Члан 45.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског
већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
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Скупштина града може разрешити директора под условима предвиђеним Законом.
Члан 49.
Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.
Члан 50.
Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане Одлуком о оснивању, Статутом и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.
11. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 51.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора, или Надзорног одбора Јавног предузећа, у
складу са Законом.
Чланови Надзорног одбора, директор, као и запослени
у Јавном предузећу обавезни су да податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције, односно радног односа, као и 2 године после престанка функције, односно радног односа.
12. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 46.

Члан 52.

Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.

Одлуку о статусној промени Јавног предузећа доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа уз претходну сагласност
Оснивача.

Члан 47.
Предлог за разрешење директора Јавног предузећа подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни
одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у
року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.

Члан 53.
Јавно предузеће може променити облик организовања у
други ако испуњава услове за оснивање тог облика организовања утврђене Законом.
Одлуку о промени облика организованости Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 54.
Запослени у Јавном предузећу и његови органи дужни
су да организују обављање делатности на начин којим се
осигурава безбедност у раду, као и да спроводе потребне
мере заштите на раду и заштите радне средине.
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Члан 55.

Члан 60.

Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности
чува вредности природе и обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке
и отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.

Општи акти које доносе органи Јавног предузећа, а за
која није потребна сагласност Оснивача, ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног
предузећа.

14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 56.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса Оснивач
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса;
- акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и Одлуком о оснивању.
Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да
ту сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.

Члан 61.
Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и
допуна.
17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта
ускладити са одредбама овог Статута.
Члан 63.
Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор
Јавног предузећа.
Члан 64.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Јавног предузећа који је донет на седници Управног
одбора 18.05.2011. године.
Члан 65.
Пречишћен текст Статута објавити у ‘’Службеном листу града Смедерева’’

15. ЈАВНОСТ У РАДУ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драган Милошевић, с.р.

Члан 57.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршног директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако
Јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.
16. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 58.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу са овим Статутом.
Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

221.
На основу члана 31. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градско стамбено, Смедерево (“Службени лист
града Смедерева”, број 1/2019-пречишћен текст, 3/2019
и 1/2020) и члана 36. Статута Јавног предузећа Градско
стамбено, Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 1/2019-пречишћен текст, 4/2019 и 14/2020), Надзорни
одбор Јавног предузећа Градско стамбено, Смедерево, на
7.седници одржаној 14.10.2020. године, утврдио је
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО СТАМБЕНО,
СМЕДЕРЕВО
(„Службени лист града Смедерева“, број 1/2019-пречишћен текст, 4/2019 и 14/2020 )
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.

Члан 1.

Појединачни акти које доноси директор Јавног предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима
Јавног предузећа.

Јавно предузеће Градско стамбено, Смедерево, МБ
20573856, ПИБ 106301591 (у даљем тексту: Јавно предузеће)
овим Статутом уређује правне односе унутар Јавног пре-
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дузећа и врши усклађивање са одредбама Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) и Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градско стамбено, Смедерево (у даљем тексту: Одлука о оснивању).
Члан 2.
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- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатности Јавног
предузећа,
- средствима Јавног предузећа и начину распоређивања
добити,
- саставу, избору, опозиву органа Јавног предузећа,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика Јавног предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине,
- обезбеђењу општег интереса,
- општим актима Јавног предузећа,
- јавности у раду и
- другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.

Јавно предузеће оснива се и послује ради: стварања
потребних предуслова за утврђивање стамбене политике; снимања и анализе стања постојећег стамбеног фонда;
утврђивања реалних стамбених потреба; израде предлога
програма и сл.; вођења пројекта изградње станова ренталног
стамбеног фонда и субвенционисање продаје и становања;
обезбеђивања потребне инвестиционо-техничке документације; обезбеђивања потребних услова код надлежних органа
у циљу обезбеђења локације за градњу, оперативну реализацију одобрених пројеката инвестиционе изградње; израде
програма прибављања и отуђења станова, као и координације изградње других објеката који су намењени решавању
стамбених потреба; спровођења локалне социјалне стамбене
политике; управљања, коришћења и одржавања јавног социјално - ренталног стамбеног фонда; наплате ренте, отплате
кредита, подуговарања послова одржавања са јавним комуналним предузећима или другим предузећима; сервисирања
хипотекарних зајмова према корисницима који купују станове; сакупљања ануитета и преноса средстава по изворима финансирања; развијања нових програма финансирања
социјалног становања: рехабилитације постојећег стамбеног
фонда, јавно-приватно партнерство, агент за некретнине и
сл.; везе са крајњим корисницима: прикупљање и администрирање захтева, организовање комисија, уговарање закупа,
куповине стана или доделе кредита, сервисирање рата и ануитета, наплата ренте и слично уз сарадњу са институцијама
социјалне заштите, Повереништвом за избеглице, Градском
управом и сл.; развоја и унапређивања обављања делатности
за које се оснива Јавно предузеће; обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја; стицања добити; конкурисања за
добијање финансијских средстава ради обављања послова
у реализацији програма социјалног становања у складу са
законом и другим прописима; обављањa пословa на уређењу
фасада градског језгра или мањих амбијенталних целина;
обављањa услугa одржавања и чишћења зграда и пословног
простора у приватном и јавном власништву и друге послове
у области становања од значаја за Град; остваривања другог
законом утврђеног интереса; организовања и вршења послова откупа станова којима располаже Град, у име и за рачун
Града, као и праћења извршења уговора о откупу станова;
обављања димничарских услуга; одржавања улица и путева
у делу извођења радова којима се чува и унапређује употребна вредност тргова и платоа.

Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ које користи
у свом пословању у преписци и у другим случајевима када
се појављује као субјекат у правном промету.
Печат Јавног предузећа је округлог облика, пречника 32
мм на коме је исписано пословно име.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика,
ширине 50 мм, дужине 30 мм на коме је исписано пословно
име и седиште.
Пословно име Јавног предузећа на печату и штамбиљу
исписано је на српском језику ћириличним писмом.
Јавно предузеће има свој заштитни знак – лого који
утврђује Надзорни одбор предузећа.

Члан 3.

Члан 9.

Права и обавезе Оснивача према Јавном предузећу
утврђена су Законом о јавним предузећима и Одлуком о
оснивању.

Одлуку о промени пословног имена, седишта, печата
и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
		
4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 4.
Овај Статут садржи одредбе о:
- подацима о Оснивачу,
- пословном имену, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорности за обавезе,

2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа је град Смедерево,
Омладинска број 1, МБ 07222262.
Оснивач уређује и обезбеђује услове обављања делатности и функционисања система у складу са законом.
3. ПОСЛОВНО
ШТАМБИЉ

ИМЕ,

СЕДИШТЕ,

ПЕЧАТ

И

Члан 6.
Пословно име Јавног предузећа гласи:
Јавно предузеће Градско стамбено, Смедерево.
Скраћено пословно име гласи: ЈП Градско стамбено,
Смедерево.
Члан 7.
Седиште Јавног предузећа је у Смедереву, у улици Вука
Караџића број 15.
Члан 8.

Члан 10.
Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност
од општег интереса.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 12 – Број 16

Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.
Члан 11.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун и
одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна
одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа немају овлашћења у правном промету.
5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
Директор Јавног предузећа је овлашћен да у оквиру
делатности Јавног предузећа, Јавно предузеће заступа,
представља, закључује уговоре и врши све правне радње
неограничено.
Директор Јавног предузећа је овлашћен да у име Јавног
предузећа у оквиру делатности Јавног предузећа закључује
уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.
Члан 13.
Директор, као заступник Јавног предузећа, може дати
другом лицу писано пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за предузимање других правних
радњи.
У случају одсутности директора или његове спречености Јавно предузеће заступа и представља запослени кога
директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то
овласти.
У случају да директор није овластио запосленог из
става 2. овог члана, Надзорни одбор ће донети одлуку које
лице из реда запослених ће заступати и представљати Јавно
предузеће.
6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 14.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа заснива се
на дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије
и развоја.
Пословна стратегија и пословни циљеви утврђују се годишњим програмом пословања.
Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја и годишњи програм пословања доноси Надзорни
одбор.
На годишњи програм пословања сагласност даје
Оснивач.
Члан 15.
Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања.
Јавно предузеће доноси нарочито:
- дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја и
- годишње програме пословања.
Годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор
на предлог директора.
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Члан 16.

Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима, доноси одлуку о покрићу губитка, уз сагласност
Оснивача.
Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће искаже добит, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима,
доноси одлуку о расподели добити, уз сагласност Оснивача.
Члан 17.
Јавно предузеће кроз остваривање годишњег програма
пословања дужно је да:
- осигура трајно, несметано и редовно обављање
делатности,
- гарантује квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,
- сарађује са другим заинтересованим субјектима, ради
ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према потрошачима односно корисницима
услуга.
Члан 18.
Ако у току примене годишњег програма пословања на
који је Скупштина града дала сагласност, наступе околности које онемогућавају његово извршење, Надзорни одбор
Јавног предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају новонасталим
околностима о чему ће известити Скупштину града.
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 19.
Организација рада и пословања Јавног предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака
које обављају поједини запослени.
Члан 20.
Јавно предузеће је, у оквиру своје регистроване делатности, органозовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани
Законом о социјалном становању, другим законима и подзаконским актима.
Члан 21.
Унутрашња организација и ситематизација послова и
радних задатака у Јавном предузећу ближе се утврђује општим актом који доноси директор.
Члан 22.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 41.10 - разрада грађевинских пројеката;
Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и
следеће делатности:
- 41.20 - изградња стамбених и нестамбених зграда;
- 64.30 - поверенички фондови (трастови), инвестициони фондови и слични финансијски ентитети;
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- 68.10 - куповина и продаја властитих некретнина;
- 68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима;
- 68.32 - управљање некретнинама за накнаду;
- 74.90 - остале стручне, научне и техничке делатности;
- 43.21 - постављање електричних инсталација;
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система;
- 43.29 - остали инсталациони радови у грађевинарству;
- 43.33 - постављање подних и зидних облога;
- 43.34 - бојење и застакљивање;
- 43.99 - остали непоменути специфични грађевински
радови;
- 81.21 - услуге редовног чишћења зграда;
- 81.22 - услуге осталог чишћења зграда и опреме.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

6. добровољних трансфера од физичких и правних
лица;
7. средстава од отплате кредита за расподељене станове
солидарности;
8. средстава од камата;
9. сопствених средстава (рента и др.);
10. из кредита одобрених од стране Републичке стамбене агенције;
11. из средстава повраћаја стамбеног зајма или кредита;
12. других средстава у складу са законом.
Члан 28.
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 29.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 23.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Одлуком
о оснивању.
Члан 24.
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Члан 30.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор и
2) директор.
9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

И

ДЕЛОКРУГ

Имовину Јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом,
укључујући и пренета права на стварима у јавној својини
града Смедерева.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са Законом, одлуком
Оснивача и уговором.
Јавно предузеће не може отуђити имовину Јавног предузећа без претходно прибављене сагласности Надзорног
одбора и Оснивача.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града, на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу, на предлог који утврђују запослени у Јавном предузећу.
Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу
предлагати представника запослених у Надзорном одбору.

Члан 25.

Члан 32.

Основни капитал у Јавном предузећу уписује се у регистар код Агенције за привредне регистре.

Запослени у Јавном предузећу утврђују предлог за
члана Надзорног одбора из реда запослених по утврђеном
поступку.

Члан 26.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног
предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом.
Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у капитал Јавног предузећа,
врши се под условима, на начин и по поступку прописаним
Законом којим се уређује јавна својина.
Члан 27.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче
и прибавља средства из следећих извора:
1. средстава буџета Града намењених за стамбену изградњу, социјално становање или опредељених на основу
одлука надлежних органа Града;
2. трансфера од других нивоа власти;
3. донација;
4. прихода од продаје нефинансијске имовине;
5. примања од међународних институција за финансирање социјалног становања;

Члан 31.

Члан 33.
Директор Јавног предузећа из реда запослених именује
трочлану Кандидациону комисију за утврђење предлога за
члана Надзорног одбора из реда запослених.
Кандидациона комисија има задатак да спроведе поступак кандидовања и избора предлога члана Надзорног одбора из редова запослених.
Право да се кандидује за члана Надзорног одбора из редова запослених има сваки запослени који испуњава услове
из члана 18. и члана 20. Закона о јавним предузећима и који
прикупи 10% потписа од укупног броја запослених.
Кандидатуру заинтересовани запослени предају
Кандидационој комисији која утврђује листу кандидата
који испуњавају законске услове.
Избор предлога за члана Надзорног одбора из реда запослених врше сви запослени непосредним изјашњавањем
тајним гласањем, путем гласачких листића.
Предлог запослених за члана Надзорног одбора из реда
запослених је кандидат који је добио највећи број гласова.
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Важећи гласачки листић је једино онај листић са заокруженим бројем испред имена кандидата, или заокруженим именом и презименом кандидата.
У случају да два кандидата имају једнак број гласова
избор се понавља гласањем само између та два кандидата.
Члан 34.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се
лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Члан 35.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања
основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа
делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
3. се утврди да делује на штету Jавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буду осуђени на условну или
безусловну казну затвора.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.
Члан 36.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење;
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2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове
који нису из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета
у својину Јавног предузећа, велике вредности, која
је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из реда
запослених да самостално заступају Јавно предузеће у судским и управним поступцима у својству
осталих заступника у складу са законом;
16. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у Јавном предузећу.
Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом
није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана са
извештајем овлашћеног ревизора, Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.
Члан 37.
Облик рада Надзорног одбора су седнице.
На првој седници Надзорни одбор утврђује и доноси
Пословник о раду Надзорног одбора.
Члан 38.
Јавно предузеће је дужно да обезбеди просторне, административне, техничке и логистичке услове за рад
Надзорног одбора.
Члан 39.
Надзорни одбор доноси одлуке већином укупног броја
чланова, гласањем.
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О раду Надзорног одбора на седницама сачињава се
записник.
Члан Надзорног одбора који је у мањини код доношења одлуке Надзорног одбора, има право да захтева да се у
записник са седнице унесе његово издвојено мишљење са
краћим образложењем.
У раду Надзорног одбора, без права гласања, могу да
учествују директор Јавног предузећа, руководећа и стручна
лица која буду позвана на седницу.
Члан 40.
Сва остала питања везана за начин рада, сазивање
и организовање седница Надзорног одбора, уредиће се
Пословником о раду Надзорног одбора.
Члан 41.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.
10. ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ
ДИРЕКТОРА

И

ОДГОВОРНОСТИ

Члан 42.
Директор одговара за законитост рада Јавног предузећа.
Члан 43.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
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(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Директор Јавног предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 44.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) бира извршног директора;
9) закључује уговор о раду са извршним директором у
складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;
11) одлучује о правима, обавезама и одговорностима из
радног односа;
12) доноси правилнике и друга акта;
13) врши друге послове одређене Законом, оснивачким
актом и Статутом Јавног предузећа.
Члан 44.а
За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће има једног извршног директора.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.
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Члан 45.

Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског
већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.
Члан 46.
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Чланови Надзорног одбора, директор, као и запослени
у Јавном предузећу обавезни су да податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције, односно радног односа, као и 2 године после престанка функције, односно радног односа.
12. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 52.

Мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком или разрешењем.

Одлуку о статусној промени Јавног предузећа доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа уз претходну сагласност
Оснивача.

Члан 47.

Члан 53.

Предлог за разрешење директора Јавног предузећа подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни
одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење
и доставља се директору који има право да се у року од 20
дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.
Члан 48.
Скупштина града може разрешити директора под условима предвиђеним Законом.
Члан 49.
Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.
Члан 50.
Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане Одлуком о оснивању, Статутом и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.
11. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 51.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком директора, или Надзорног одбора Јавног предузећа, у
складу са Законом.

Јавно предузеће може променити облик организовања у
други ако испуњава услове за оснивање тог облика организовања утврђене Законом.
Одлуку о промени облика организовања Јавног предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 54.
Запослени у Јавном предузећу и његови органи дужни
су да организују обављање делатности на начин којим се
осигурава безбедност у раду, као и да спроводе потребне
мере заштите на раду и заштите радне средине.
Члан 55.
Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности
чува вредности природе и обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке
и отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности човекове средине.
14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 56.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса Оснивач
даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса;
- акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и Одлуком о
оснивању.
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Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да
ту сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.
15. ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 57.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршног директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако
Јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.
16. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
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Члан 60.

Општи акти које доносе органи Јавног предузећа, а за
која није потребна сагласност Оснивача, ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног
предузећа.
Члан 61.
Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и
допуна.
17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта
ускладити са одредбама овог Статута.
Члан 63.
Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор
Јавног предузећа.

Члан 58.

Члан 64.

Статут је основни општи акт Јавног предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа морају бити у складу са овим Статутом.
Статут доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Пречишћен текст Статута објавити у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.

Члан 59.
Појединачни акти које доноси директор Јавног предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима
Јавног предузећа.

Број: 364 /20
У Смедереву, 14.10.2020. године
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ГРАДСКО СТАМБЕНО, СМЕДЕРЕВО
Златко Стевановић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

216.

Решење о избору са Листе кандидата за
избор и постављењу заменика начелника
Градске управе града Смедерева

1

ГРАДОНАЧЕЛНИК
217.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

2

218.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

2

219.

Одлука о проглашењу ванредне ситуације
на територији града Смедерева

3

АКТА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
220.

Пречишћен текст Статута Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2017-пречишћен текст и 4/2019)

3

221.

Пречишћен текст Статута Јавног предузећа Градско стамбено, Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 1/2019-пречишћен текст, 4/2019 и 14/2020)
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