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На основу члана 31. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево,
Смедерево (''Службени лист града Смедерева'', број 5/2014 - пречишћен текст, 5/2015,
9/2015 и 9/2016) и члана 36. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст, 5/2015, 9/2015 и
10/2016 )

Надзорни одбор Предузећа на 55. седници одржаној 9.10.2017.године утврдио
је

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

(''Службени лист града Смедерева'', број 2/2015-пречишћен текст, 5/2015,
9/2015 и 10/2016)

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево, МБ 17218913, ПИБ 100359233
(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) и Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Грејање Смедерево, Смедерево (у даљем тексту: Одлука о оснивању).

Члан 2.
Јавно предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања трајних услова и

обављања производње и дистрибуције топлотне енергије, централизоване производње
и дистрибуције у више објеката топле или вреле воде за потребе грејања, као
делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга на територији града Смедерева.

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,
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- 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 предузеће Грејање Смедерево,
Смедерево.

Скраћено пословно име гласи: ЈП Грејање Смедерево.

Члан 7.

Седиште Јавног предузећа је у Смедереву, Улица Бранка Радичевића, број 8.

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 30 мм на коме је исписано
пословно име.

Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика, ширине 30 мм, дужине 53
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.

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).
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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.

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.
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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 комуналним делатностима, Законом о енергетици, 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:
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација.

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА
ДОБИТИ

Члан 23.

Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Одлуком о оснивању.
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Члан 24.

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.

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;
- 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.
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9. САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И ДЕЛОКРУГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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.

Члан 32.

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

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 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.

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:
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(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 делују 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;
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. 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.
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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.

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
8



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 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
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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.

Члан 46.

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

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 48.
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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 52.

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

Члан 53.

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
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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.
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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16. OIIIITA AKTA rIPE[v3EhA

Il.nan 58.

Craryr je ocHoBHr,r onIIrrI{ arr JasHor npe.4yseha.

Apyru orrrrrr4 axrpr JasHor upe.4yseha nropajy 6uruy cKJraAy ca oBrIM Craryrou.
Craryr AoHocr4 Ha.4sopnu o46op JaeHor npe4yseha y3 caruracHocr Ourusaqa. \

Ilran 59.

floje4nnaunu aKTvr xoje 4onocrE AprpeKTop JasHor npe.uy:eha uopajy 6uruy cKJIaAy

ca ogronapajyhutrl onurruM aKTLrMa JasHor npe4yseha.

' Omnrpr arru xoje AoHoce
carJracHocr Ocuneaua, crynajy ua
ra6 tu Jasuor.npe4yseha.

i",rau 60.

opraHn JasHor npe.4yseha,

cHary ocMor AaHa oA AaHa

rl;ran 61.

a sa roja nr.lje norpe6na
o6jarrsllrama na ornacnoj

r{ Apyrrfx onruTltx aKaTa Ba)Iil{ r{flocrynar roju raxu 3a AoHolrlerre Craryra
npI,IJII4KOM AoHoIIIeBa IblrtxOBl{x lI3MeHa LI AoIryHa.

h

17. 3ABPITHE O,IIPE,ME

ltzn 62.

JasHo npe4ysehe he crojy opranu:aqujy u
onor Craryra.

orrrrrra aKTa ycKJraAvffil ca oApeAoaMa

rlrran 63.

Tyuauerre o,qpeAa6a onor Craryra 4aje Ha4sopHu o46op JasHor npe.uyseha.

rl.nan 64.

,{anou crynarba Ha cHary oeor Craryra npecraje Ia Ba}lr.Lr Craryr JasHor npe4yseha
roju je AoHer Ha ceAHr.rqn Yupanuor o46opa 3. 1 1 . 1998. roALIHe.

rl.rran 65.

flpeuumheu rexcr Craryra o6jayuru y "CrryN6eHoM Jr4cry rpaAa Cue,4epera".
;,{:

t
i

t ?r,ro lr,,"or 
-.t ',4-''-. 

;.-. . [paryrhH Xunojnonnh
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