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55.

На основу члана 8. Одлуке о локалним
и некатегорисаним путевима и улицама у
насељеним местима града Сремска Митровица
(“Сл.лист Општине Сремска Митровица
бр.1/2005) и члана 35 тачка 7 Статута Града
Сремска Митровица (Сл.лист Града Сремска
Митровица број 13/2012), Скупптина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси:
ПРОГРАМ
Одржавања локалних путева , улица ,јавних
површина,одржавање хоризонталне
сигнализације и семафора
за 2013.годину
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Јавно предузе}е Дирекција за изградњу
Града Сремска Митровица у свом Годишњем
програму пословања за 2013.годину, има
расположива средства од 93.000.000 динара са
ПДВ-ом.
Укупна расположива средства су
распоређена:
-Одржавање локалних путева, улица и
јавних површина износи 73.000.000. са ПДВ-а
-Одржавање хоризонталне сигнализације
износи 5.000.000 са ПДВ-а
- Одржавање семафора у износу од 3.000.000
дин са ПДВ-а

Цена примерка: 300,00 динара
Годишња претплата за 2013.
годину: 2.000,00 динара

-Одржавање коловоза у зимским условима –
зимска служба 12.000.000 дин са ПДВ-ом, а по
уговору бр.02-555 од 26.11.2012.год.има
6.229.851,62 динара до 10.03.2013 и остало
5.770.148 дин са ПДВ-ом за период од
28.11.2013 до 15.01.2014.год
Планом
одржавања
локалних
путева,улица,јавних површина, предвиђен је
обим радова у дужини од око 100 км градских
саобраћајница и радова у дужини око 115 км на
локалним путевима.
Планирани радови на одржавања локалних
путева,улица, јавних површина обухватају
следеће:
1. Крпљење ударних рупа асфалтбетоном и
ризлом-на сви локалним путевима и
улицама у граду
2. Пресвлачење
лоших
деоница
асфалтбетоном- на локалним путевима и
улицама у граду
3. Поправка
бетонских
тротоара
на
локацијама у град и селима. У градским
улицама: Бранка Радичевића, Светог
Димитрија, Иринејева, Стари шор, Шећер
сокак, Вука Караџића, Светог Саве
4. Чишћење ригола и прочишћавање путних
јаркова у улицама: Драгиње Никшић,
Душана Поповића, Милоша Обилића,
Тараса Шевченка, Стевана Сремца, Божице
Стојшић, Ђуре Даничића, у Мачванској
Митровици код школе, на локалном путу
Дивош-Стара Бингула, на локалном путу
Ноћај–Раденковић
5. Нивелација и насипање банкина,на свим
локалним путевима и следећим улицама:
Драгиње Никшић, Стевана Сремца, Ђуре
Даничића, Милоша Обилића, Петра
Прерадовића, Александра Карађорђевића,
Матошева, Бранка Ћопића, део Радиначког
пута
6. Набавка
и
депоновање
вертикалне
саобраћајне сигнализације у свим улицама
у граду и на локалним путевима
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7. Поправка и насипање постојећег коловоза
шљунком или ризлом у граду, Малој
Славонији, Малој Босни ,Блоку Б, насеље
Хала СПЦ, Карађорђевој-Лаћараку
8. Набавка недостајућих сливних решетки и
поклопаца шахтова, у свим улицама у
граду-где
постоји
атмосферска
канализација
9. Набавка и уградња недостајућих поклопаца
шахтова-у свим улицма у граду-по налогу
10. Нивелисање
постојећих
шахтова
у
следећим улицама: Милоша Обилића,
Јована Цвијића, Војводе Степе, Светог
Димитрија
11. Одржавање
набавка
и
уградња
недостајућих
делова
саобраћајне
опреме,лежећих
полицајаца,
одбојних
ограда,огледала,стубића
12. Одржавање
коловоза
у
зимским
условима-зимска служба-улица у граду и
локалних путева распоређено у три
приоритета
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6. улица 16 Дивизије и Бул.Константина
Великог а
7. улица Стари Шор-Ђуре Јакшића
8. улица Стари Шор-Јупитерова
9.улица Стари Шор-Краља Петра I
10. улица Стари Шор –Ратарска
11. улица Арсенија Чарнојевића-Кузминска
12. улица Паланка –Иринејева
13.улица Паланка- Александра Карађорђевића
14.улица Змај Јовина –Кузминска-није пуштен у
рад
Планирани радови обухватају следеће:
1.Редован обилазак и благовремене мање
интервенције на свим семафорима
2.Замена возачких и пешачких лантерни фи 210
и фи 300 на свим семафорима
3.Замена лед уложака у возачке и пешачким
лантерне класе Футур лед 3
4.Замена равног и конзолног стуба лантерне –
равног стуба на раскрсницама Паланка –
Крља Александра Карађорђевића,Душана
Поповића-Фрушкогорска
и
ПаланкаРатарска
5.Фарбање равних и конзолних стубоваПаланка –Краља Александра Карађорђевића
и по налогу
6.Мерење громобранске и електро инсталација
на стубовима и уређајима
7.Репрограмирање
„зеленог
таласа“-мање
корекције на потезу од кружне „Војарна“ до
кружне „Малта“
8.Постављање возачких латерни- понављача на
раскрсници улица Душана Поповића и
Железничке

Радови
обухватају
набавку
и
депоновање
соли,дежурство
радника
и
механизације као интервенције предвиђених
машина
Планирани
радови
одржавања
хоризонталне
сигнализације
обухватају
обележавање:
1. Пешачких прелаза ,острва, лежећих
полицајаца- на главним правцима у граду и
неким локацијама у селма
2. Средишње линије ширине 0.12 м; ивичне
линије-на улицама у граду и на свим
локалним путевима
3. Стрелица ,линија за паркирање, ознака П,
ТАКСИ, БУС, ШКОЛА-на локацијама у
граду и у селима око школа
Планом
одржавања
семафора
предвиђено је одржавање семафора на 13
раскрсница тренутно од чега 12 у граду у
пречнику 5 км и један у Кузмину као и једну на
којој уређај није пуштен у рад .
Семафори су распоређени на следећим
раскрсницама:
1. укрштања државних путева другог реда у
Кузмину
2. улица Душана Поповића-Фрушкогорска
3. улица Душана Поповића –Железничка
4. улица Антона Смаженке и Бул.Константина
Великога
5. улица Милана Тепића и Бул.Константина
Великога

Планиране врсте и количине радова
утврђене су у укупном износу од 93.000.000
динара са ПДВ-ом и распоређено по позицијама
исказаним у даљем тексту.
II
Овај Програм ступа на снагу наредног
дана од дана доношења.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 344-21/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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оснoвано је у циљу уређивања, коришћења,
унапређивања
и
заштите
грађевинског
земљишта, изградње објеката од општег
интереса,
и
објеката
комуналне
инфраструктуре, просторног и урбанистичког
планирања и пројектовања каo и одржавања
стамбених зграда и обављања других послова у
складу са законом.

56.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 36., 91., 126., 129. и 155.
Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“ бр.72/09,81/09,-испр.,64/10,-одлука УС,
24/11 и121/2012), члана 19.став 1. тачка 3. и
члана 21. став 1. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011), као и члана 35.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“
број 13/2012), на седници Скупштине града
Сремска Митровица, која је одржана дана
22.02.2013. године, у циљу усклађивања
оснивачког акта са Законом о јавним
предузећима, донет је

Предмет одлуке
Члан 3.
Овим Оснивачким актом, у складу са
Законом о јавним предузећима, регулишу се
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште јавног
предузећа;
- претежна делатност јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу и јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања јавног
предузећа
- заступање јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи јавног предузећа';
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно
предузеће.

ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица“, ставља се ван снаге
Одлука
о
оснивању јавног
предузећа
„Дирекција за изградњу општине Сремска
Митровица'' Сремска Митровица („Сл.лист
општина Срема“ бр.2/02) којoм је организовано
као Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
општине Сремска Митровица'', уписано у
регистар у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем пословни број
БД
18009/2005 од 09.06.2005.године, и доноси се
нови оснивачки акт.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.

Оснивање јавног предузећа
Оснивач јавног предузећа је:
Град Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13, матични број 08898774.
Права оснивача остварује Скупштина
града.

Члан 2.
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
Града
Сремска
Митровица''
Сремска
Митровица, (у даљем тексту: јавно предузеће),
5
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Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.

Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 10.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овим
Оснивачким актом, уписује у регистар у складу
са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.

Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 11.

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
На акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова сагласност даје
Градоначелник Града.

Пословно име јавног предузећа
Члан 7.
Пуно пословно име јавног предузећа је :
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града
Сремска Митровица''
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Седиште јавног предузећа

Претежна делатност

Члан 8.

Члан 12.

Седиште Јавног предузећа је у Сремској
Митровици, Краља Петра I број 5
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

Претежна делатност Јавног предузећа
је:
7111-Архитектонска делатност
Јавно предузеће обавља и следеће
делатности:

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 9.
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.

6

·

7120 – Техничко испитивање и анализа

·

7490 – Остале стручне, научне и
техничке делатности

·

7112 – Инжињерске
техничко саветовање

·

4211 – Изградња путева и аутопутева

·

6832 – Управљање некретнинама за
накнаду

·

6820 – Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање
њима

делатности

и
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·

6831 – Делатност агенције за некретнине

·

4110 – Разрада грађевинских пројеката

·

4673 – Трговина на велико дрветом,
грађевинским
материјалом
и
санитарном опремом

·

4674 – Трговина на велико металном
робом, инсталационим материјалима,
опремом и прибором за грејање

·

4676 – Трговина на велико осталим
полупроизводима

·

6810 – Куповина и продаја властитих
некретнина

·

8130 – Услуге уређења и одржавања
околине

·

8413 – Уређење пословања и допринос
успешнијем пословању у области
економије

·

6920
–
Рачуноводствени,
књиговодствени
и
ревизорски
послови;пореско саветовање

·

6203
–
опремом

·

6910 – Правни послови

Управљање
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·

уступање и контрола послова из
домена
делатности
Јавног
комуналног предузећа и одржавање
објеката јавне расвете,

·

стручно – технички послови на
обезбеђивању, одржавању, заштити
и
коришћењу
локалних
и
некатегорисаних путева и улица у
насељима и другим добрима у
општој употреби,

·

стручни надзор над изградњом и
одржавањем објеката комуналне
инфраструктуре и другим објеката,

·

технички преглед и пријем објеката,

·

изградња објеката за тржиште,

·

процена грађевинских објеката,

·

одржавање пословног простора чији
је
корисник
Града
Сремска
Митровица,

·

и друге послове које јој повери
оснивач.

рачунарском
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности Јавног предузећа,
као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.

Дирекција у оквиру делатности врши и
следеће послове:
·

прибављање (решавање имовинско –
правних односа, расељавање и сл.),
припремање, комунално опремање и
уређивање грађевинског земљишта,

·

Израда просторних и урбанистичких
планова, докумената за спровођење
планова и пројектовање,

·

вођење информационе основе о
градском грађевинском земљишту и
свим изграђеним објектима,

·

вођење инвестиција,

·

израда
програма
уређивања
грађевинског земљишта и праћење
његове реализације,

·

израда свих потребних подлога и
елабората за уступање земљишта,
формирање
почетне
цене,
спровођење поступка уступања и
закључивање
уговора
са
инвеститором,

V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 13.

Основни неновчани капитал Дирекције
износи
35.875.051,31
динара,
односно
443.634,69 USD, по средњем курсу Народне
банке Србије на дан процене.
Имовина јавног предузећа
Члан 14.
Средства за оснивање и рад Дирекције
чине, покретна и непокретна имовина, права,
7
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обавезе и финансијска средства утврђена
билансом стања на дан ступања на снагу ове
одлуке.

Цене производа и услуга предузећа

Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и града, као оснивача, са
друге стране.

Ценовник за обављање послова које су
поверене јавном предузећу одређује оснивач.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга достави
оснивачу заједно са годишњим програм
пословања, у складу са чланом 21. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може,
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини града.

Члан 19.

Члан 15.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине града.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана, град стиче уделе у Јавном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

Унапређење рада и развоја предузећа

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 20.

Члан 16.

Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1.
овог члана, утврђују се пословна политика и
развој Јавног предузећа, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у
делатностима којима се бави Јавно предузеће.

О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
града, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 17.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:

Планови и програми
– из буџета оснивача и буџета Републике
Србије аутономне покрајине и

Члан 21.

– из осталих извора, у складу са законом.

Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
За сваку календарску годину, јавно
предузеће доноси годишњи програм пословања
и доставља га на сагласност оснивачу
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.

Услови и начин задужења јавног предузећа
Члан 18.
Дирекција се не може задуживати по
основу краткорочних и дугорочних кредита
нити може бити јемац односно гарант за
финансијске обавезе других органа или
организација.
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Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
града.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 24.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

ЈАВНОГ

Права оснивача

Несметано функционисање постројења и
опреме

Члан 22.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, град, као оснивач има следећа
права:

Члан 25.

- право управљања Јавним предузећем
на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право да буде
пословању Јавног предузећа;

информисан

Број 2

Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.

о

- право да учествује у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и

Поремећај у пословању

- друга права у складу са законом.

Члан 26.

Обезбеђење општег интереса

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овим Оснивачким актом.

Члан 23.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина града даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа, веће вредности, која
је у непосредној функији обављања делатности
од општег интереса
- улагања капитала;

Члан 27.

- статусне промене;

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- промену унутрашње организације
Јавног предузећа.

- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији
и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Оснивачким актом.
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- да је пунолетно и пословно способно;

И

- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године;

Пословање под тржишним условима
Члан 28.
Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.

- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;

Расподела добити

- најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија,
права
или
корпоративних
управљања;

Члан 29.
Дирекција се оснива као недобитно
Јавно предузеће, које не располаже сопственим
финансијским средствима, односно финансира
се средствима буџета Града.
VIII

- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа.

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа

Мандат чланова Надзорног одбора

Члан 30.
Управљање у Јавном
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

Члан 33.

предузећу је

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) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора

- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм пословања,

Члан 31.

- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,

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, на начин и по постпку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Нсдзорни одбор има три члана. Од та
три члана оснивач једног именује за
председника.

- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећша кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека периода
на који су именовани, уколико предузеће не
испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог
Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 32.
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
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Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног
предузећа.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 34.
Надзорни одбор:

2) Директор

1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се о
њиховој реализацији;

Члан 36.

2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;

Директора
предузећа
именује
Скупштина града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса, а по
поступку и на начин утврђен Законом.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду.
Услови за именовање директора
утврђују се Статутом јавног предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.

3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:
5) врши унутрашњи
пословањем предузећа;

надзор

над

6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;

Надлежности директора

7) утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;

Члан 37.
Директор Јавног предузећа:

8) доноси статут уз сагласност оснивача,

1) представља и заступа предузећа;

9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;

2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;

10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;

4) одговара
предузећа;

законитост

рада

5)
предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;

11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду
одређено време са директором предузећа.

за

6) предлаже финансијске извештаје;

на

7) извршава одлуке надзорног одбора;

13) врши друге послове у складу са
овим законом, статутом и прописима којима се
утврђује правни положај привредних друштава.

8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.

Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности
на директора или друго лице у предузећу.

Зарада директора

Накнада за рад

Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.

Члан 38.

Члан 35.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.

Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
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IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ

Члан 39.
Поремећаји у пословању
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

Члан 44.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привременог органа Јавног
предузећа;
– ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету
са трећим лицима;
– ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.

Разрешење директора
Члан 40.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 41.
Скупштина града може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора

Остваривање права на штрајк
Члан 42.
Члан 45.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и екомских интереса по основу
рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника
Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина града, у складу са
законом.

Вршилац дужности директора
Члан 43.
Скупштина града именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина града може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.

Унутрашња организација
Члан 46.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овим Оснивачким актом.
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слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

Радни односи
Члан 47.

Пословна тајна
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.

Члан 52.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 48.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 53.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.

Заштита животне средине
Члан 49.
Јавно предузеће је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице
које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остале општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.

Доступност информација

Члан 55.

Члан 51.

Ступањем на снагу овог Оснивачког
акта, престаје да важи Одлука
о
оснивању
Јавног предузећа Дирекције за изградњу
општине Сремска Митровица („Сл. Лист
Општина Срема 2/2002)

Јавност рада предузећа
Члан 50.

Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише област
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Решења о организовању јавног комуналног
предузећа „Сава“ у Сремској Митровици
(„Сл.лист општина Срема“ бр.17/89 и 9/91)
којим је Јавно комунално предузеће „Сава“ у
Сремској Митровици реорганизовано у Јавно
комунално предузеће ''Водовод“ у Сремској
Митровици, Јавно комунално предузеће
„Комуналије“ у Сремској Митровици и
„Друштвено предузеће „Путеви“ у Сремској
Митровици, у делу који се тиче организовања
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“ у
Сремској Митровици, којим је организовано као
Јавно комунално предузеће „Комуналије“ у
Сремској Митровици а које је уписано у
регистар Агенције за привредне регистре
Републике Србије, Решењем пословни број број
БД 33024/2005 од 07.07.2005.године, и доноси
се нови оснивачки акт.

Члан 56.
Овај Оснивачки акт ступа на снагу
осмог да од дана објављивања у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-26/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
`
проф. Милан Ковачевић,с.р.

Оснивање јавног предузећа
57.
Члан 2.
Јавно
комунално
предузеће
„Комуналије“ Сремска Митровица (у даљем
тексту: јавно предузеће), основано је ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од
општег интереса и уредног задовољавања
потреба корисника производа и услуга, развоја
и унапређивања делатности од општег интереса,
обезбеђивања техничко-технолошког јединства
и економског јединства система и усклађености
његовог развоја, стицања добити и остваривања
другог законом утврђеног интереса.

На основу члана 32.тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), члана 19.став 1. тачка 3. и члана 21. став
1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.
72/2011), као и члана 35. тачка 9. Статута града
Сремска Митровица („Службени лист града
Сремска Митровица“ број 13/2012), на седници
Скупштине града Сремска Митровица, која је
одржана дана 22.02.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је

Циљеви оснивања
Члан 3.
Јавно предузеће је организовано и
послује на начин којим се обезбеђује трајно и
несметано
пружање
комуналних
услуга
корисницима под условима и на начин уређен
законом, прописима и стандрадима донетим на
основу закона, прописаним или уговореним
обимом и квалитетом комуналних услуга, који
подразумева
тачност
у
погледу
рокова,сигурност корисника у добијању услуга
и здравствену и хигијенску исправност у складу
са прописима, предузимање мера одржавања,
развоја и заштите комуналних објеката,
постројења и опреме који служе за обављање
комуналне делатности као и развој унапређење
квалитета и врсте комуналних услуга,
унапређење организације и ефикасности рада.

ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛИЈЕ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Комуналије“
Сремска Митровица, ставља се ван снаге
14

22.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 2

Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.

Предмет одлуке
Члан 4.
Овим Оснивачким актом, у складу са
Законом о јавним предузећима, регулисана су
права и обавезе оснивача и јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
пословно име и седиште јавног
предузећа;
- претежна делатност јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу и јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања јавног
предузећа
- заступање јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи јавног предузећа';
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно
предузеће.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће
за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 9.

Пуно пословно име јавног предузећа је:
Јавно комунално предузеће „Комуналије“
Сремска Митровица
Скраћено пословно име је: ЈКП
„Комуналије“ Сремска Митровица.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа

Седиште јавног предузећа

Члан 5.

Члан 10.

Оснивач јавног предузећа је:

Седиште Јавног предузећа је у Сремској
Митровици, улица Стари шор број 114.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

Град Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13, матични број 08898774.
Права оснивача остварује Скупштина
града.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Правни статус јавног предузећа
Члан 11.
Члан 6.
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.

Јавно предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
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Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.

-

Упис јавног предузећа у регистар
-

Члан 12.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овим
Оснивачким актом, уписује у регистар у складу
са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.

-

39.00 Санација, рекултивација и
друге услуге у области управљања
отпадом;
43.21 Постављање електричних
инсталација;
52.21
Услужне делатности у
копненом саобраћају;
68.20 Изнајмљивање властитих или
изнјмљених
некретнина
и
управљање њима;
81.10 Услуге редовног чишћења;
81.22 Услуге осталог чишћења
зграда и опреме;
81.29 Услуге осталог чишћења;
81.30 Услуге уређења и одржавања
околине;
96.03 Погребне и сродне делатности;
96.09 Остале непоменуте личне
услужне делатности;

Поред делатности из става 1.и 2. овог
члана јавно предузеће може обављати и друге
делатности које немају карактер делатности од
општег интереса, а у складу са законом и то:

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.
Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
На акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова сагласност даје
Градоначелник Града.
IV
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-

Претежна делатност

-

Члан 14.

-

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност Јавног предузећа
је:

-

- 38.11 Сакупљање отпада који није
опасан
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
- 38.20 Третман и одлагање отпада;
- 38.21 Третман и одлагање отпада
који није опасан;
- 38.22 Третман и одлагање опасног
отпада;
- 38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала;

01.19
Гајење
осталих
једногодишљих и двогодишњих
биљака;
01.29
Гајење
осталих
вишегодишњих биљака;
46.77 Трговина на велико отпацима
и остацима;
49.41 Друмски превоз терета;
52.10 Складиштење;
52.24 Манипулација теретом;
46.22 Трговина на велико цвећем и
садницама;
47.76 Трговина на мало цвећем,
садницама, семењем и ђубривом у
специјализованим продавницама;
47.89 Трговина на малоосталом
робом на тезгама и пијацама;

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности Јавног предузећа,
као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
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Оснивање зависних друштава

новчаним средствима и хартијама од вредности
и друга имовинска права која су пренета у
својину Јавног предузећа, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини града
Сремска Митровица.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и града, као оснивача, са
друге стране.
Јавно предузеће не може да отуђи,
односно располаже објектима и другим
непокретностима, постројењима и уређајима
који су у функцији обављања претежне
делатности без сагласности оснивача.

Члан 16.

Члан 19.

Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. овог Оснивачког акта, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има град,
као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина града.

Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине града.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана, град стиче уделе у Јавном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 15.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.

V

Повећање и смањење оснивачког капитала

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 20.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
града, као оснивач у складу са законом.

Основни капитал
Члан 17.
Основни новчани капитал Јавног
предузећа, на дан 31.12.2012.године износи
7.681.961,22 динара.
Вредност покретних ствари на дан
31.12.2012. године износи 31.022.479,68 динара.
Вредност непокретности укључујући и
право коришћења на средствима у јавној
својини
биће
накнадно
исказана
по
разграничењу имовине правних следбеника ЈКП
„Сава“ Сремска Митровица, у складу са чланом
63. овог Оснивачког акта.

Средства јавног предузећа
Члан 21.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:

Имовина јавног предузећа

–

продајом производа и услуга,

–

из кредита,

–

из донација и поклона,

–

из буџета
Републике
покрајине и

–

из осталих извора, у складу са
законом.

Члан 18.
Имовину Јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
17
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Расподела добити

Цене производа и услуга предузећа

Члан 22.

Члан 25.

Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овом одлуком.
Одлуку из става 1. овог члана доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Одлуком из претходног става део
средстава по основу добити, усмерава се
оснивачу и уплаћује се на прописан рачун за
уплату јавних прихода.

Елементи
за
комуналних услуга су:

одређивање

цена

1) пословни расходи исказани у
пословним
књигама
и
финансијским
извештајима;
2)
расходи
за
изградњу
и
реконструкцију
објеката
комуналне
инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима вршиоца
комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.

Услови и начин задуживања јавног
предузећа
Члан 23.
Јавно предузеће може да се задужује у
складу са важећим прописима и то само уз
сагласност оснивача.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 26.

Начела за одређивање цене услуга
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 28. овог Оснивачког акта.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може,
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини града.

Члан 24.
Елементи за образовање цена производа
и услуга Јавног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Висина накнаде за извршене услуге
непосредним корисницима формира се у складу
са начелима прописаним законом којим је
уређена комунална делатност, и то:
1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене
покрије пословне расходе;

Унапређење рада и развоја предузећа

да

Члан 27.

4) начелом
усаглашености
цена
комуналних услуга са начелом
приступачности;

Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1., утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.

5) начелом непостојања разлике у
ценама
између
различитих
категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим
трошковима
обезбеђивања
комуналне услуге.
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Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у
делатностима којима се бави Јавно предузеће.

- 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 функији обављања делатности
од општег интереса
- 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 којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Оснивачким актом.

Планови и програми
Члан 28.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
За сваку календарску годину, јавно
предузеће доноси годишњи програм пословања
и доставља га на сагласност оснивачу
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
града.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Број 2

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 29.

Несметано функционисање постројења и
опреме

По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, град, као оснивач има следећа
права:
- право управљања Јавним предузећем
на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :

Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина града даје сагласност на:
19
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- разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овим Оснивачким актом.
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друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине града.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
града.

Члан 34.
VIII
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.

Управљање у Јавном
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор

предузећу је

И
2) Надзорни одбор

Пословање под тржишним условима

Састав Надзорног одбора

Члан 35.

Члан 39.

Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.

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, на начин и по постпку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Надзорни одбор има три члана. Од та
три члана оснивач једног именује за
председника.

Пружање услуга корисницима са територије
других општина.
Члан 36.
У обављању своје претежне делатности,
Јавно предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима
са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава
стално, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије града Сремска
Митровица.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године;
- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на

Расподела добити
Члан 37.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
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делатности јавног предузећа.

Број 2

5) врши унутрашњи надзор над
пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на
одређено време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са
овим 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 предузећу.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 41.
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:
- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека периода
на који су именовани, уколико предузеће не
испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог
Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.

Накнада за рад
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног
предузећа, а критеријуми за одређивање
накнаде за рад председника и чланова
надзорног одбора утврђују се Годишњим
програмом пословања на који сагласност даје
оснивач.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.

2) Директор

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:

Члан 44.
Директора
предузећа
именује
Скупштина града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса, а по
поступку и на начин утврђен Законом.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду
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Услови за именовање директора јавног
предузећа утврђују се Статутом јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.

Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.

Надлежности директора

Скупштина града може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.

Члан 49.

Члан 45.
Суспензија директора
Директор Јавног предузећа:
Члан 50.

1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;

Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

3) води пословање предузећа;
4) одговара
предузећа;

за

законитост

рада

5)
предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;ппппппп

Вршилац дужности директора

6) предлаже финансијске извештаје;

Члан 51.

7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.

Скупштина града именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина града може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.

Зарада директора
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
Мандат директора
Члан 47.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ

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

Поремећаји у пословању

Разрешење директора

Члан 52.

Члан 48.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано

Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
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функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације
Јавног предузећа;
– разрешење Надзорног одбора и
директора
и
именовање
привременог
органа
Јавног
предузећа;
– ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у
правном промету са трећим лицима;
– ограничење
у
погледу права
располагања појединим средствима
у јавној својини.

Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.

Остваривање права на штрајк

Заштита животне средине

Члан 53.

Члан 57.

Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и екомских интереса по основу
рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника
Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина града, у складу са
законом.

Јавно предузеће је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице
које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

Унутрашња организација

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 56.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

Јавност рада предузећа
Члан 58.

Члан 54.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овим Оснивачким актом.

Доступност информација
Члан 59.
Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна

Радни односи
Члан 55.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.

Члан 60.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
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Члан 64.
Овај Оснивачки акт ступа на снагу
осмог да од дана објављивања у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Општи акти

Број: 023-25/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Члан 61.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

58.

На основу члана 32.тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), члана 11. члана 19.став 1. тачка 3. и
члана 21. став 1. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“ бр. 72/2011), као и члана 35.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“
број 13/2012), на седници Скупштине града
Сремска Митровица, која је одржана дана
22.02.2013. године, у циљу усклађивања
оснивачког акта са Законом о јавним
предузећима, донет је

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овим Оснивачким актом, у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Остале опште акте, надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.
Члан 63.
Ступањем на снагу овог Оснивачког
акта престаје да важи Решења о о организовању
јавног комуналног предузећа „Сава“ у Сремској
Митровици („Сл.лист општина Срема“ бр.17/89
и 9/91), у делу који се тиче организовања Јавног
комуналног предузећа „Комуналије“ у Сремској
Митровици, осим тачке XI Решења о измени
решења о организовању јавног комуналног
предузећа „Сава“ у Сремској Митровици
(„Сл.лист општина Срема“ бр. 9/91) која
престаје да важи даном закључења Споразума о
деоби средстава који ће се закључити између
правних
следбеника
јавног
комуналног
предузећа „Сава“.

ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Јавног
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Сремска Митровица, ставља се ван снаге
Решења о организовању јавног комуналног
предузећа „Сава“ у Сремској Митровици
(„Сл.лист општина Срема“ бр.17/89 и 9/91)
којим је Јавно комунално предузеће „Сава“ у
Сремској Митровици реорганизовано у Јавно
комунално предузеће ''Водовод“ у Сремској
Митровици, Јавно комунално предузеће
„Комуналије“ у Сремској Митровици и
„Друштвено предузеће „Путеви“ у Сремској
Митровици, у делу који се тичe организовања
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ у
Сремској Митровици, којим је организовано као
Јавно комунално предузеће „Водовод“ у
Сремској Митровици а које је уписано у
регистар Агенције за привредне регистре
Републике Србије, Решењем пословни број БД
14643/2005 од 22.04.2005. године, и доноси се
нови оснивачки акт.

Број 2

- пословно име и седиште јавног
предузећа;
- претежна делатност јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу и јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања јавног
предузећа
- заступање јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно
предузеће.

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „Водовод“
Сремска Митровица (у даљем тексту: јавно
предузеће), основано је ради обезбеђивања
услова за снабдевање водом за пиће крајњих
корисника,
као
и
пружање
услуга
пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 5.
Оснивач јавног предузећа је:
Град Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13, матични број 08898774.
Права оснивача остварује Скупштина
града.

Циљеви оснивања
Члан 3.
Јавно предузеће је организовано и
послује на начин којим се обезбеђује трајно
снабдевање водом за пиће и и пречишћавања и
одвођења атмосферских и отпадних вода, као
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања трајних потреба корисника
услуга.

Правни статус јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.

Предмет одлуке
Члан 4.

Одговорност за обавезе јавног предузећа
Овим Оснивачким актом, у складу са
Законом о јавним предузећима, регулисана су
права и обавезе оснивача и јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;

Члан 7.
Јавно предузеће
за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
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Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.

Упис јавног предузећа у регистар

Заступање и представљање јавног предузећа

Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овим
Оснивачким актом, уписује у регистар у складу
са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.

Члан 12.

Члан 8.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.
III

Унутрашња организација јавног предузећа

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 13.

Пословно име јавног предузећа

Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
На акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова сагласност даје
Градоначелник Града.

Члан 9.
Пуно пословно име јавног предузећа је :
Јавно комунално предузеће „Водовод“ Сремска
Митровица
Скраћено пословно име је: ЈКП
„Водовод“Сремска Митровица
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Седиште јавног предузећа

Претежна делатност

Члан 10.

Члан 14.
Претежна делатност Јавног предузећа

Седиште Јавног предузећа је у Сремској
Митровици, улица Стари шор број 114.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

је:
-36.00 Сакупљање
дистрибуција воде;

пречишћавање

и

-37.00 Уклањање отпадних вода;

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће се бавити и другим
делатностима, као што су:

Члан 11.

-42.21 Изградња цевовода;

Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.

-43.22 Постављање водоводних
канализационих система;

и

-71.12 Инжењеријске
техничко саветовање;

и

делатности

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
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О промени делатности Јавног предузећа,
као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
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Имовина јавног предузећа
Члан 18.
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, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини града
Сремска Митровица.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и града, као оснивача, са
друге стране.
Јавно предузеће не може да отуђи,
односно располаже објектима и другим
непокретностима, постројењима и уређајима
који су у функцији обављања претежне
делатности без сагласности оснивача.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 15.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава

Члан 19.
Члан 16.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине града.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана, град стиче уделе у Јавном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. овог Оснивачког акта, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има град,
као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина града.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.

V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
града, као оснивач у складу са законом.

Основни капитал
Члан 17.

Средства јавног предузећа
Основни новчани капитал Јавног
предузећа, на дан 31.12.2012.године, износи
53.971.660,37 динара

Члан 21.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:

Вредност
покретних
ствари
је
206.067.838,89 динара.
Вредност непокретности укључујући и
право коришћења на средствима у јавној
својини
биће
накнадно
исказана
по
разграничењу имовине правних следбеника ЈКП
„Сава“ Сремска Митровица, у складу са чланом
62. овог Оснивачког акта.

–
–
–
–
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продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета оснивача и буџета
Републике
Србије
аутономне
покрајине и
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Цене производа и услуга предузећа
Члан 25.

Расподела добити

Елементи
за
одређивање
цена
комуналних услуга су :
1) пословни расходи исказани у
пословним
књигама
и
финансијским
извештајима;
2)
расходи
за
изградњу
и
реконструкцију
објеката
комуналне
инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима вршиоца
комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.

Члан 22.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овим Оснивачким актом.
Одлуку из става 1. овог члана доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Одлуком из претходног става део
средстава по основу добити, усмерава се
оснивачу и уплаћује се на прописан рачун за
уплату јавних прихода.
Услови и начин задуживања јавног
предузећа

Усвајање захтева за измену цена

Члан 23.

Члан 26.

Јавно предузеће може да се задужује у
складу са важећим прописима и то само уз
сагласност оснивача.

Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 28. овог Оснивачког акта.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може,
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини града.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 24.
Елементи за образовање цена производа
и услуга Јавног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Висина накнад за извршене услуге
непосредним корисницима формира се у складу
са начелима прописаним законом којим је
уређена комунална делатност, и то:

Унапређење рада и развоја предузећа

1) начелом „потрошач плаћа“;
2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене да покрије
пословне расходе;
4) начелом
усаглашености
цена
комуналних
услуга
са
начелом
приступачности;
5) начелом непостојања разлике у ценама
између
различитих
категорија
потрошача, сем ако се разлика заснива
на
различитим
трошковима
обезбеђивања комуналне услуге.

Члан 27.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1., утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на законима
28

22.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

којима се уређују одређени односи у
делатностима којима се бави Јавно предузеће.

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 функији обављања делатности
од општег интереса
- 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 којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Оснивачким актом.

Планови и програми
Члан 28.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
За сваку календарску годину, јавно
предузеће доноси годишњи програм пословања
и доставља га на сагласност оснивачу
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
града.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Број 2

Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

ЈАВНОГ

Права оснивача
Несметано функционисање постројења и
опреме

Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, град, као оснивач има следећа
права:
- право управљања Јавним предузећем
на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
- право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,

Обезбеђење општег интереса
Члан 30.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина града даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења за
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- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овим Оснивачким актом.
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2) Директор
3) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора

Члан 34.
Члан 37.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

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, на начин и по постпку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Надзорни одбор има три члана. Од та
три члана оснивач једног именује за
председника.

И

Услови за чланове Надзорног одбора
Пословање под тржишним условима
Члан 38.
Члан 35.
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године;
- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија,
права
или
корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа.

Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општина.
Члан 36.
У обављању своје претежне делатности,
Јавно предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима
са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава
стално, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије града Сремска
Митровица.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Мандат чланова Надзорног одбора

Органи јавног предузећа

Члан 39.

Члан 36.

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:

Управљање у Јавном
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор

предузећу је
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- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека периода
на који су именовани, уколико предузеће не
испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог
Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
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13) врши друге послове у складу са
овим 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 предузећу.
Накнада за рад
Члан 41.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног
предузећа, а критеријуми за одређивање
накнаде за рад председника и чланова
надзорног одбора утврђују се Годишњим
програмом пословања на који сагласност даје
оснивач.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 40.

2) Директор

Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:
5) врши унутрашњи надзор над
пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на
одређено време са директором предузећа.

Члан 42.
Директора
предузећа
именује
Скупштина града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса, а по
поступку и на начин утврђен Законом.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду .
Услови за именовање директора јавног
предузећа утврђују се Статутом јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 43.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада
предузећа;
5)
предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
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8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.
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1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина града може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.

Зарада директора
Члан 44.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
Мандат директора
Члан 45.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ

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

Поремећаји у пословању
Члан 50.

Разрешење директора
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
– промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
– разрешење
Надзорног
одбора
и
директора и именовање привременог
органа Јавног предузећа;
– ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;
– ограничење
у
погледу
права
располагања појединим средствима у
јавној својини.

Члан 46.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Скупштина града може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 48.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Остваривање права на штрајк
Члан 51.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и екомских интереса по основу
рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника
Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум

Вршилац дужности директора
Члан 49.
Скупштина града именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
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процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина града, у складу са
законом.
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Јавност рада предузећа
Члан 57.

Унутрашња организација

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Члан 52.

Доступност информација

Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овим Оснивачким актом.

Члан 58.
Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

Радни односи
Пословна тајна
Члан 53.
Члан 59.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.

Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

Безбедност и здравље запослених на раду
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 54.
Општи акти
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

Члан 60.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.

Заштита животне средине
Члан 55.
Јавно предузеће је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице
које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овим Оснивачким актом у року од
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30 дана од дана ступања на снагу овог
Оснивачког акта.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.

правних
следбеника
предузећа „Сава“.

јавног

22.02.2013.
комуналног

Члан 63.
Овај Оснивачки акт ступа на снагу
осмог да од дана објављивања у ''Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Члан 62.
Ступањем на снагу овог Оснивачког
акта престаје да важи Решења о организовању
јавног комуналног предузећа „Сава“ у Сремској
Митровици („Сл.лист општина Срема“ бр.17/89
9/91), у делу који се тиче организовања Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ у Сремској
Митровици, осим тачке XI Решења о измени
решења о организовању јавног комуналног
предузећа „Сава“ у Сремској Митровици
(„Сл.лист општина Срема“ бр. 9/91) која
престаје да важи даном закључења Споразума о
деоби средстава који ће се закључити између

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-24/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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125572/2008 од 09.06.2005.године, и доноси се
нови оснивачки акт.

59.

Оснивање јавног предузећа
На основу члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), члана 13.став1. тачка 20. и 21. Закона о
енергетици („Сл гласник РС“ бр.57/2011,
80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012), члана 11.
став 3., члана 19.став 1. тачка 3. и члана 21. став
1. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“
бр.72/2011), као и члана 35. тачка 9. Статута
града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“ број 13/2012), на
седници Скупштине града Сремска Митровица,
која је одржана дана 22.02.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је

Члан 2.
Ради
обезбеђивања
услова
за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
за потребе грејања крајњих корисника,
основано је Јавно комунално предузеће за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Топлификација“ у Сремској Митровици (у
даљем тексту: јавно предузеће).
Циљеви оснивања
Члан 3.
Јавно предузеће основано је и послује
ради обезбеђивања трајних услова за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије централизована производња и дистрибуција у
више објеката водене паре, топле или вреле
воде за потребе грејања, као делатности од
општег интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга.

ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Предмет одлуке
Члан 4.
Овим Оснивачким актом, у складу са
Законом о јавним предузећима, регулисана су
права и обавезе оснивача и јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште јавног
предузећа;
- претежна делатност јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу и јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
- условима и начину задуживања јавног
предузећа;
- заступање јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију
топлотне
енергије
„Топлификација“ Сремска Митровица, ставља
се ван снаге
Одлука о оснивању јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију
топлотне
енергије
''Топлификација'' Сремска Митровица „Сл.лист
општина Срема“ 7/90, 19/91, 13/99, 18/2000)
којом је организовано као Јавно комунално
предузеће за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација“ Сремска
Митровица, уписано у регистар Агенције за
привредне
регистре Решењем
бр.
БД
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- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно
предузеће.

Број 2

дистрибуцију
топлотне
енергије
„Топлификација“ Сремска Митровица
Скраћено пословно име је: ЈКП
„Топлификација“Сремска Митровица.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Седиште јавног предузећа

Оснивач јавног предузећа

Члан 10.

Члан 5.

Седиште Јавног предузећа је у Сремској
Митровици, улица Змај Јовина број 26.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

Оснивач јавног предузећа је:
Град Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13, матични број 08898774.
Права оснивача остварује Скупштина
града.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Правни статус јавног предузећа

Члан 11.

Члан 6.

Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.

Јавно предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће
за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.

Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.

Унутрашња организација јавног предузећа
III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 13.
Пословно име јавног предузећа
Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.

Члан 9.
Пуно пословно име јавног предузећа је :
Јавно комунално предузеће за производњу и
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На акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова сагласност даје
Градоначелник Града.
IV
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члана 14. ове овог Оснивачког акта, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има град,
као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина града.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 14.

V
Претежна делатност Јавног предузећа је:
35.30
Снабдевање
паром
и
климатизација
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
- 42.21 Изградња цевовода
- 71.11 Архитектонске и инжењерске
услуга
- 71.12 Инжењерске делатности и
техничко саветовање

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 17.

Основни неновчани капитал Јавног
предузећа, на дан доношења овог Оснивачког
акта, износи 100.457.410,84 динара.
Имовина јавног предузећа
Члан 18.

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности Јавног предузећа,
као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.

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, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини града
Сремска Митровица.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и града, као оснивача, са
друге стране.
У сврху обављања делатности од
општег интереса Јавном предузећу се дају на
коришћење објекти у јавној својини и то:
1.објекат котларнице КПДом
2.објекат котларнице Стари мост
3.објекат котларнице Стеван Сремац
4. објекти подстаница у граду и то 80
индиректних
топлотних
подстаница,
5
директних топлотних подстаница у насељу
КПДом, 16 директних топлотних подстаница у
насељу Стари мост и 22 пумпних станица, све
према посебном списку који је саставни део
овог Оснивачког акта
У сврху обављања делатности од
општег интереса Предузећу се даје на
коришћење изграђена топловодна мрежа у
укупној дужни 48.610 м коју чини примарна
мрежа и секундарна мрежа од измењивачке

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 15.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 16.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
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станице, котларнице КПД , Стари мост и
котларнице Стеван Сремац до подстаница, која
је у јавној својини.
Јавно предузеће не може да отуђи,
односно располаже објектима и другим
непокретностима, постројењима и уређајима
који су у функцији обављања претежне
делатности без сагласности оснивача.

Број 2

повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овим Оснивачким актом.
Одлуку из става 1. овог члана доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Одлуком из претходног става део
средстава по основу добити, усмерава се
оснивачу и уплаћује се на прописан рачун за
уплату јавних прихода.

Члан 19.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине града.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана, град стиче уделе у Јавном
предузећу, као и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

Услови и начин задужења јавног предузећа
Члан23.
Јавно предузеће може да се задужује у
складу са важећим прописима и то само уз
сагласност оснивача.
Начела за одређивање цене услуга

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 24.
Члан 20.
Елементи за образовање цена производа
и услуга Јавног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Висина накнаде за испоруку топлотне
енергије, формира се у складу са начелима
прописаним законом којим је уређена
комунална делатност, и то:

О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
града, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 21.

1) начелом „потрошач плаћа“;

Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
–

продајом производа и услуга,

–

из кредита,

–

из донација и поклона,

–

из буџета
Републике
покрајине и

–

из осталих извора, у складу са
законом.

оснивача
Србије

2) начелом „загађивач плаћа“;
3) начелом довољности цене
покрије пословне расходе;

да

4) начелом
усаглашености
цена
комуналних услуга са начелом
приступачности;
и буџета
аутономне

5) начелом непостојања разлике у
ценама
између
различитих
категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим
трошковима
обезбеђивања
комуналне услуге.

Расподела добити
Цене производа и услуга предузећа
Члан 22.
Члан 25.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за

Елементи
за
комуналних услуга су :
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1) пословни расходи исказани у
пословним
књигама
и
финансијским
извештајима;

Планови и програми
Члан 28.

2)
расходи
за
изградњу
и
реконструкцију
објеката
комуналне
инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима вршиоца
комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
делатности.

добит

вршиоца

22.02.2013.

Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
За сваку календарску годину, јавно
предузеће доноси годишњи програм пословања
и доставља га на сагласност оснивачу
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
града.

комуналне

Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена

VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 26.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 28. овог Оснивачког акта.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може,
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена комуналних услуга, заједно са изменама
годишњег програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају се
Скупштини града.

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 29.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, град, као оснивач има следећа
права:
- право управљања Јавним предузећем
на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
- право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 27.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.

Обезбеђење општег интереса
Члан 30.

Плановима и програмом рада из става
1., утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.

Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина града 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;

Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у
делатностима којима се бави Јавно предузеће.
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- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа, веће вредности, која
је у непосредној функији обављања делатности
од општег интереса
- 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 којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Оснивачким актом.

- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овим Оснивачким актом.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

Члан 34.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
И

Члан 31.
Пословање под тржишним условима
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

Члан 35.
Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.

Несметано функционисање постројења и
опреме

VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа

Члан 32.
Члан 36.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.

Управљање у Јавном
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:

предузећу је

1) Надзорни одбор
2) Директор
6) Надзорни одбор

Поремећај у пословању

Састав Надзорног одбора

Члан 33.

Члан 37.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,

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, на начин и по поступку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Надзорни одбор има три члана. Од та
три члана оснивач једног именује за
председника.
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испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог
Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 38.
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;

Надлежност Надзорног одбора

- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године;

Члан 40.
Надзорни одбор:

- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;

1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се о
њиховој реализацији;

- најмање три године искуства на
руководећем положају;

2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;

- да поседује стручност из области
финансија,
права
или
корпоративних
управљања;

3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:

- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа.

5) врши унутрашњи
пословањем предузећа;

надзор

над

6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 39.

8) доноси статут уз сагласност оснивача,

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:

9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;

- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм пословања,

11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;

- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,

12) закључује уговоре о раду
одређено време са директором предузећа.

- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.

на

13) врши друге послове у складу са
овим 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 предузећу.

Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека периода
на који су именовани, уколико предузеће не
46
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Накнада за рад

Зарада директора

Члан 41.

Члан 44.

Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног
предузећа, а критеријуми за одређивање
накнаде за рад председника и чланова
надзорног одбора утврђују се Годишњим
програмом пословања на који сагласност даје
оснивач.
2) Директор

Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
Мандат директора
Члан 45.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

Члан 42.
Директора
предузећа
именује
Скупштина града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса, а по
поступку и на начин утврђен Законом.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду.
Услови за именовање директора јавног
предузећа утврђују се Статутом јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.

Разрешење директора
Члан 46.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 47.
Скупштина града може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.

Надлежности директора
Суспензија директора
Члан 43.
Члан 48.
Директор Јавног предузећа:

Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара
предузећа;

за

законитост

рада

5)
предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;

Вршилац дужности директора
Члан 49.

6) предлаже финансијске извештаје;

Скупштина града именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;

7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.
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2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина града може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.

22.02.2013.

Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина града, у складу са
законом.
Унутрашња организација
Члан 52.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овим Оснивачким актом.

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Поремећаји у пословању

Радни односи
Члан 50.
Члан 53.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
–

промену унутрашње организације
Јавног предузећа;

–

разрешење Надзорног одбора и
директора и именовање привременог
органа Јавног предузећа;

–

ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у
правном промету са трећим лицима;

–

ограничење
у
погледу права
располагања појединим средствима
у јавној својини.

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

Остваривање права на штрајк

Заштита животне средине

Члан 51.

Члан 55.

Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и екомских интереса по основу
рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника
Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.

Јавно предузеће је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице
које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.
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30 дана од дана ступања на снагу ове овог
Оснивачког накта.
Остале опште акте надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.

Јавност рада предузећа
Члан 56.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Члан 61.
Ступањем на снагу овог Оснивачког
акта престаје да важи Одлука о оснивању јавног
комуналног предузећа за производњу и
дистрибуциј
топлотне
енергије
''Топлификација'' Сремска Митровица („Сл.лист
општина Срема“ 7/90, 19/91, 13/99, 18/2000)

Доступност информација
Члан 57.
Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

Члан 62.
Овај Оснивачки акт ступа на снагу
осмог да од дана објављивања у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

Пословна тајна
Члан 58.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-23/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти

Укупна дужина топловода је око 48.610 m,
од тога:

Члан 59.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.

Измењивачка станица:
примарна
мрежа 34.037m
секундарна мрежа 4.627m
КПД:

примарна мрежа
секундарна мрежа

1.456m
6.537m

СТАРИ МОСТ топловодна мрежа 1.637m
СТЕВАН СРЕМАЦ топловодна мрежа316m

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овим Оснивачким актом у року од
49
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Саве Ковачевић 9
Васе Стајић 52
Св.Димитрија 21
Трг Војвођанских бригада бб
Светог Димитрија 2
Светог Димитрија 6
ПТТ - Краља Петра I 2
Змај Јовина 22
Доситејева 15
Масарикова 12
Илариона Руварца б.б.
Светозара Милетића 6
Модна кућа - Трг Светог Стефана 13
Јеврема Видић 8
Пушкинова 17
Пушкинова 13
Бранка Радичевић 17
Водна 2
Водна 16/А
Деканске баште 1
Деканске баште 2
Деканске баште 3
Деканске баште 4
Деканске баште 5
Деканске баште 6
Деканске баште 7
Деканске баште 8
Деканске баште 9
Деканске баште 10
Деканске баште 13
Водна 40-42
Водна 26
Водна 28
Променада 41

Матије Хуђи 33

Бро
ј
1

Арсеније Чарнојевића 2

38

Матије Хуђи 3

2

Арсеније Чарнојевића 4

39

Матије Хуђи 7

3

Арсеније Чарнојевића 8

40

Матије Хуђи 27

4

Светог Димитрија 38

41

Матије Хуђи 23

5

Светог Димитрија 40

42

Матије Хуђи 15

6

Светог Димитрија 42

43

Цветна 2

7

Матије Хуђи 58

44
45
46

Јована Цвијћа б.б.
Цветна 8
Јупитерова 83

8

Матије Хуђи 76

9

Матије Хуђи 97

10

Матије Хуђи 66
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11

Матије Хуђи 68

12

Матије Хуђи 70

13

Васе Стајић 42

14

Васе Стајић 46

15

Васе Стајић 50

16
17

Васе Стајић 56
Трг Војвођанских бригада 16

18

Краља Петра I 6

19
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Доситејева 13
Јеврема Видић 6

21

Јеврема Видић 10

22

Бранка Радичевић 7

5

ДИРЕКТНЕ ТОПЛОТНЕ
ПОДСТАНИЦЕ - КПД
Шишатовачка 19
Змај Огњена Вука 19
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Фрушкогорска 159
Милеве Марић 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
16

ДИРЕКТНЕ ТОПЛОТНЕ
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Стари мост 2
Стари мост 3
Стари мост 4
Стари мост 8
Стари мост 9
Стари мост 10
Стари мост 14
Стари мост 15
Стари мост 16
Стари мост 17
Стари мост 17А
Стари мост 19
Стари мост 21
Стари мост 23
Стари мост 25
Стари мост 27

1
2
3
4

Бр
обје
кат
а
1
2
3

Број 2

60.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 119/12), члана 13.став1. тачка 17. и 19.
Закона о енергетици („Сл гласник РС“
бр.57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012),
члана 11. став 3. члана 19.став 1. тачка 3. и
члана 21. став 1. Закона о јавној својини
(„Сл.гласник РС“ бр.72/2011), као и члана 35.
тачка 9. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица“
број 13/2012), на седници Скупштине града
Сремска Митровица, која је одржана дана
22.02.2013. године, у циљу усклађивања
оснивачког акта са Законом о јавним
предузећима, донет је
ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА „СРЕМ-ГАС“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
У циљу усклађивања оснивачког акта
Јавног предузећа за дистрибуцију природног
гаса Срем-гас“ Сремска Митровица, ставља се
ван снаге Одлука о оснивању јавног предузећа
за дистрибуцију природног гаса ''Срем-гас''
Сремска Митровица („Сл.лист општина Срема“
8/98, 18/2000) којом је организовано као Јавно
предузеће за дистрибуцију природног гаса
''Срем-гас“ Сремска Митровица, уписано у
регистар Агенције за привредне регистре
Решењем
број
БД
79026/2005
од
14.07.2005.године, и доноси се нови оснивачки
акт.

ЛОКАЛНЕ КОТЛАРНИЦЕ

Оснивање јавног предузећа

Стеван Сремац
Стари мост 6
КПД

Члан 2.
Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса ''Срем-гас'' Сремска Митровица,
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(у даљем тексту: јавно предузеће“), оснoвано је
за обављање послова дистрибуције природног
гаса, управљање дистрибутивним системом за
природни гас, изградњу дистрибутивне гасне
мреже и јавно снабдевање природним гасом на
територији Града Сремска Митровица

22.02.2013.

Права оснивача остварује Скупштина
града.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.

Предмет одлуке
Члан 3.
Овим Оснивачким актом, у складу са
Законом о јавним предузећима, регулишу се
нарочито:

Одговорност за обавезе јавног предузећа

- назив и седиште оснивача;
пословно име и седиште јавног
предузећа;

Члан 6.
Јавно предузеће
за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.

- претежна делатност јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу и јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;

Заступање и представљање јавног предузећа

- условима и начину задуживања јавног
предузећа

Члан 7.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.

- заступање јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа

- органи јавног предузећа';
- имовина која се не може отуђити;

Члан 8.

- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа у складу са законом;

Пуно пословно име јавног предузећа је :
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
''Срем-гас'' Сремска Митровица.
Скраћено пословно име је: ЈП „Сремгас“ Сремска Митровица
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива јавно
предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Седиште јавног предузећа

Оснивач јавног предузећа

Члан 9.

Члан 4.

Седиште Јавног предузећа је у Сремској
Митровици, улица Трг Војвођанских бригада
14/1.

Оснивач јавног предузећа је:
Град Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија број 13, матични број 08898774.
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О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
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Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О промени делатности Јавног предузећа,
као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овим
Оснивачким актом, уписује у регистар у складу
са законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.

Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. овог Оснивачког акта, у складу са
Законом о привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има град,
као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина града.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена
радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
На акт о унутрашњој организацији и
систематизацији послова сагласност даје
Градоначелник Града.

V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал

IV

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Претежна делатност
Капитал Јавног предузећа чине новчана
средства којима послује јавно предузеће, која на
дан 31.12.2012. године износе 62.179.344,00
динара, као и покретне ствари које су у својини
Јавног предузећа и дистрибутивна гасна мрежа
која се налази у јавној својини.

Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа
је:
- 3522 Дистрибуција гасовитих горива
гасоводом
53

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Вредност
покретних
ствари
и
дистрибутивне гасне мреже на дан 31.12.2012.
године износи изражена у новцу износи
486.141.958,

22.02.2013.

Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:

Имовина јавног предузећа
Члан 17.
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, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини града
Сремска Митровица.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу
међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и града, као оснивача, са
друге стране.

–

продајом производа и услуга,

–

из кредита,

–

из донација и поклона,

–

из буџета
Републике
покрајине и

–

из осталих извора, у складу са
законом.

оснивача
Србије

и буџета
аутономне

Расподела добити
Члан 21.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом, актима
оснивача и овим Оснивачким актом.

Јавно предузеће не може да отуђи,
односно располаже објектима и другим
непокретностима, постројењима и уређајима
који су у функцији обављања претежне
делатности без сагласности оснивача.

Одлуку из става 1. овог члана доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

Списак средстава који је саставни део
овог Оснивачког акта, у својини су јавног
предузећа.

Одлуком из претходног става део
средстава по основу добити, усмерава се
оснивачу и уплаћује се на прописан рачун за
уплату јавних прихода.

Члан 18.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине града.

Услови и начин задужења јавног предузећа
Члан 22.

По основу улагања средстава из става 1.
овог члана, град стиче уделе у Јавном
предузећу, као и права по основу тих удела.

Јавно предузеће може да се задужује у
складу са важећим прописима и то само уз
сагласност оснивача.

Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

Цене производа и услуга предузећа

Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 23.

Члан 19.

Цену природног гаса за јавно
снабдевање, као и цену приступа систему за
дистрибуцију природног гаса одређује Агенције
за енергетику, у складу са Законом о енергетици

О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
града, као оснивач у складу са законом.
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Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 24.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1., утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Јавног
предузећа морају се заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у
делатностима којима се бави Јавно предузеће.

Обезбеђење општег интереса
Члан 27.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина града 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 функији обављања делатности
од општег интереса
- 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 којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Оснивачкимј актом.

Планови и програми
Члан 25.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми,
За сваку календарску годину, јавно
предузеће доноси годишњи програм пословања
и доставља га на сагласност оснивачу
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
града.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
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Континуирано и квалитетно пружање услуга
Члан 28.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 26.

Несметано функционисање постројења и
опреме

По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, град, као оснивач има следећа
права:
- право управљања Јавним предузећем
на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка

Члан 29.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.
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Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.

Поремећај у пословању
Члан 30.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан
рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са
законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овим Оснивачким актом.

Расподела добити
Члан 34.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине града.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
града.

Члан 31.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Градско веће предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом, а
нарочито :
- промену унутрашње организације
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

22.02.2013.

VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 35.

Управљање у Јавном
организовано као једнодомно.

И

предузећу је

Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор

Пословање под тржишним условима

2) директор

Члан 32.

4) Надзорни одбор

Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.

Састав Надзорног одбора
Члан 36.

Пружање услуга корисницима са територије
других општина.

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.

Члан 33.
У обављању своје претежне делатности,
Јавно предузеће своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима
са територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава
стално, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије града Сремска
Митровица.

Један члан Надзорног одбора именује се
из реда запослених, на начин и по постпку који
је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Надзорни одбор има три члана. Од та
три члана оснивач једног именује за
председника.
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Надзорног одбора, односно именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 37.

Надлежност Надзорног одбора
За председника и чланове Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године;
- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
- најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија,
права
или
корпоративних
управљања;
- да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа.

Члан 39.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора:
5) врши унутрашњи надзор над
пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз
сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за
предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на
одређено време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са
овим 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 предузећу.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 38.
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:
- надзорни одбор не достави оснивачу
на сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски
извештај јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећша кршењем
директорских
дужности,
несавесним
понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека периода
на који су именовани, уколико предузеће не
испуни годишњи програм пословања или не
оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог

Накнада за рад
Члан 40.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Јавног
предузећа, а критеријуми за одређивање
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Мандат директора
Члан 44.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

2) Директор
Члан 41.

Разрешење директора

Директора
предузећа
именује
Скупштина града на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса, а по
поступку и на начин утврђен Законом.
На услове за именовање директора
предузећа, сходно се примењују одредбе Закона
о раду
Услови за именовање директора јавног
предузећа утврђују се Статутом јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.

Члан 45.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 46.
Скупштина града може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора

Надлежности директора
Члан 47.
Члан 42.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина града доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара
предузећа;

за

законитост

рада

Вршилац дужности директора

5)
предлаже
годишњи
програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;

Члан 48.
Скупштина града именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења
пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован
на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина града може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на
још један период од шест месеци.

6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом
и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 43.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина града.
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IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ

рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овим Оснивачким актом.

Поремећаји у пословању

Радни односи

Члан 49.

Члан 52.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина града, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.

–

промену унутрашње организације Јавног
предузећа;

–

разрешење Надзорног одбора и директора
и именовање привременог органа Јавног
предузећа;

–

ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;

–

ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.

Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 53.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.
Заштита животне средине

Остваривање права на штрајк

Члан 54.

Члан 50.

Јавно предузеће је дужно да у обављању
своје делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице
које угрожавају природне и радом створене
вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и екомских интереса по основу
рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника
Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина града, у складу са
законом.

Јавност рада предузећа
Члан 55.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Унутрашња организација
Члан 51.

Доступност информација

Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за

Члан 56.
Доступност информација од јавног
значаја Јавно предузеће врши у складу са
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''Срем-гас'' Сремска Митровица
општина Срема“ 8/98, 18/2000)

(„Сл.лист

Члан 61.
Пословна тајна
Овај Оснивачки акт ступа на снагу
осмог да од дана објављивања у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

Члан 57.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 023-22/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

проф. Милан Ковачевић,с.р.

Општи акти
Члан 58.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.

J.P."SREMGAS"
SREMSKA MITROVICA

Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.

PREGLED STALNIH SREDSTAVA NA
DAN 31.12.2012

Други општи акти Јавног предузећа
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа.

GRUPA
014

NEMATERIJALNA ULAGANJA

Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.

Inv.br.

Naziv sredstva

01400

SOFTVER ZA SERVER

01401

PROGRAM ANTI VIRUS

01402

AVG -8.00+AVG8.005-ANTIVIRU

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

01403

GIS TEHNOLOGIJA

01404

WINVISTA B SNGL OLP NL LEG.

01405

WINDOWS VISTA BUS.+OFFICE P

01406

SOFTVER ZA PANEL SISTEM

01407

AVG-ZAKUP 2GOD.-2011-2012

01408

GIS-PROSIRENJE 2011

01409

Aplikativni softver POIS

01410

WIN 7 HOME BASIC 32-B

01411

WIN 7 PROFESSIONAL GG KOM K

GRUPA
O22

GRAĐEVINSKI OBJEKTI
(DISTRIBUTIVNA GASNA MREŽA)

Inv.br.

Naziv sredstva

02000

GASNA MREZA SREMSKA MITROVI

Члан 59.
Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овим Оснивачким актом у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Остале опште акте надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.
Члан 60.
Ступањем на снагу овог Оснивачког
акта престаје да важи Одлука о оснивању јавног
предузећа за дистрибуциј природног гаса
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02001

PE DGM SM -2006

23027

STAMPAC EPSON LX 300+

02002

PE DGM SM -2007

23030

APARAT P.P. S-6

02003

ZONA SEVER -2007

23031

KMRS- G-6

02004

PE DGM SM RADOVI-08

23032

SET G-16

02005

PE DGM -2009

23033

SET G-4

02006

PE DGM PRIKLJ.GASOVOD MRS20

23034

SET G-4

02007

PE DGM SM -2010

23035

SET G-6

02008

PE DGM PRIKLJ.GASOVOD -2011

23036

SETOVI G-4 NAB./2002

02009

PRIKLJUČNI GASOVOD SM-2012

23037

PC RACUNAR PENTIUM IV

02100

GASNA MREZA LACARAK

23040

SWITCH 5P SPOO5

02101

PE DGM LAC-2006

23042

LADA NIVA 1.7

02102

PE DGM LAC-2007

23046

UPS MUSTEC 600 VA

02103

PE DGM LACARAK RADOVI-08

23048

BROJ.NOVCA HILTON AB-1000UV

02104

PE DGM LACARAK RADOVI-09

23049

PLAKAR SA POLICOM

02105

PEDGM-LAC -2010

23050

RADNI STO

02106

PEDGM-LA -2011 PRIKLJUCNI G

23051

BLAGAJNICKI STO SA PULTOM

02107

PRIKLJUČNI GASOVOD LAĆARAK-

23053

KMRS ZA STAMBENE ZGRADE G-4

02200

GASNA MREZA JARAK SASINCI

23054

KMRS G-4

02201

PE DGM JAR.-SAS-2006

23056

KMRS G-4

02202

PE DGM JAR.-SAS-2007

23057

MASINA ZA ELEK.FUZIONO ZAV.

02203

PE DGM JAR.SAS RADOVI-08

23058

BENZ.AGREGAT ZA STRUJU ES30

02204

PEDGM-JAR -2010

23061-A

PC RACUNAR

02205

PRIKLJUČNI GASOVOD JARAK-20

23061-B

PC RACUNAR

02300

PE DGM MACVA -2006

23061

PC RACUNAR

02301

PE DGM MACVA -2007

23062

FLORIDA POLY-PEZOOV MOTOR1,

02303

PE DGM MACVA RADOVI-08

23065

USISIVAC SIRIUS GORENJE1441

02304

PE DGM MACVA RADOVI-09

23066

RACUNAR P-4

02305

PEDGM-MACVA -2010

23067

KMRS G-4 ZA STAMB. SA KOMP.

02306

PEDGM-MACVA -2012

23068

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

02302

SP MACVA -2006

23069

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23070

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23071

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23072

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23073

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23074

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23075

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23076

KMRS G-4 /2004 SA KOMPENZ

23077

KMRS G-25

23078

KMRS G-4 SA KOMPENZATO.-03

23079

KMRS G-6 SA KOMPENZATO.-03

23080

KMRS G-4 SA KOMPENZATO.-03

23081

KMRS G-4 SA KOMPENZATO.-03

23082

KMRS G-4 SA KOMPENZATO.-03

23083

KMRS G-4 SA KOMPENZATO.-03

GRUPA
023000

OPREMA U UPOTREBI

Inv.br.

Naziv sredstva

23003

PANASONIK CENTRALA I DR TEL

23005

STOLICA A 500 VISOKA

23006

HLADNJAK OBODIN

23007

TELEFON PANASONIK K X TS 5

23012

TELEFON PANASONIK KXTS 10MX

23014

FLORIDA 1300 POLI FURGON

23017

AUTO RADIO KASETOFON GRUNDI

23025

PENTIJUM +ZIP+2 ZVUC

23025

PENTIJUM +ZIP+2 ZVUC

23025

PENTIJUM +ZIP+2 ZVUC
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23084

KMRS G-4 SA KOMPENZATO.-03

23134

RADNI STO D=40MM

23085

MRS SP "LACARAK"

23135

KONFERENCIJSKI STO D=40MM

23086

GASIFIK.KOTLARN. O.S. T.V.L

23136

DODATAK ZA KONFER. STO D=40

23087

MRS SP "JARAK-SASINCI"

23137

DODATAK ZA RADNI STO D=40MM

23089

INSTR.ZA ISP.REGULATORA

23138

POKRETNA KASETA 4 FIOKA

23090

KMRS G-4 PROMONT

23139

DAKTILO STOLICA SA RUK.CRNI

23091

KMRS G-16 CIM GAS

23140

KOMBINOVANI ORMAR PO SKICI

23093

RACUNAR -MIKRON MIJA

23141

DODATAK ZA RADNI STO

23096

BX-168 PORTABL GAS DETEKTOR

23142

POKRETNA KASETA 4 FIOKA

23097

ODSTRANJIVAC BOJE

23143

DAKTILO STOLICA SA RUK CRNI

23098

HIDRAULICNA STEGA FI 70

23144

STOLICE U NIZU 5 SEDISTE

23099

KMRS G-4 PROMONT

23145

RACUNARSKI SISTEM H586/2-Bu

23100

ZASTAVA 101 SKALA 55 CRVENA

23146

STAMPAC CANON MF3110

23102

KMRS G-4 PROMONT

23147

RACUNARSKI SISTEM H586/2-Zo

23103

KMRS G-4 PROMONT

23149

TOSHIBA SATELLITE L100

23104

KMRS G-16 KONVEH

23150

RACUN.SIST.586/2

23105

KMRS G-4 PROMONT

23151

KMRS G-10

23106

KMRS G-6 PROMONT

23152

KLIMA MIDEA NSG 12HR

23107

KLASIKO RADNI STO+TAST KUC.

23153

KLIMA LG 12 BTU

23108

KLASIKO RADNI

23154

KAMERA CANON POWERSHOT-A530

23109

KLASIKO RADNI

23155

EPSON STAMPAC LX 300

23110

KLASIKO RADNI+TAS.KUC

23156

SEWERIN G.D.TIP VARIOTEC 9

23111

KLASIKO KONFERENC.STO

23157

SEWERIN G.D.SNOOPER MINI

23112

KLASIKO SEGMENT

23158

KLIMA MIDEA MSG -12H

23113

KLASIKO POMOCNI STO

23159

KLIMA LG 12 BTU

23114

KLASIKO KONFERENCIJSKI STO

23162

KMRS G-4

23115

KLASIKO KLUB STO

23163

KMRS G-4

23116

KMRS G-4

23164

KMRS G-4

23117

MRS AD PINKI

23165

AUTO SKODA FABIA AMBIENTE 1

23118

STOLICE U NIZU 4 SEDISTA

23166

MRS G-4

23119

POKRETNA KASETA 4 FIOKE

23167

MRS G-4

23120

POKRETNA KASETA 3 FIOKE

23168

MRS APOKALIPSA

23121

POMOCNI STO PO SKICI

23169

MRS NEDELJKOVIC SASINCI

23122

DODATAK STOLA BLAG. PO SKIC

23170

REGUL.STANICA I UGI

23123

POKRETNA KASETA 4 FIOKE

23171

SEWERIN GAS DETEKTOR T-SNOP

23125

KLUB FOTELJE CRNI MF

23172

RACUNAR H586

23126

POKRETNA KASETA 1 FIOKA

23173

UPS SUA 7501USB 750

23127

KLUB FOTELJE CRNI MF

23174

STAMPAC LQ 590 SA KABLOM

23128

DAKTILO STOLICE SA RUK.CRNI

23175

SERVER DELLP.EDGE 1900+ SMA

23129

DAKTILO STOLICE SA RUK.CRNI

23176

STAMPAC HP 1022

23130

DAKTILO STOLICE SA RUK.CRNI

23177

KMRS G-4

23131

KLUB FOTELJA CRNI MF

23178

KMRS G-4

23132

POMOCNI STO

23179

KMRS G-6

23133

DAKTILO STOLICA CRNI MF

23180

KMRS G-6
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23181

KMRS G-4

23225

MRS -TEKSTIL

23182

GARDEROBNI ORMAR GO-2B

23226

MRS -PROVAMIN

23183

KMRS G-4 PROMONT

23227

MRS -SKOLA D.R. NAROD M.MIT

23184

MRS SREMPRODUKT

23229

KMRS G-4 TEHNOHEMIJA

23185

MRS MACVANSKA MITROVICA

23230

KMRS G-6 OMNIA

23186

MRS METALFER

23231

KMRS G-4 O.S. D.R.NAROD NOC

23187

MRS HIDROGRADJEVINAR

23232

KMRS G-4 AMBULANTA NOCAJ

23188

MRS SLAVIJAMED

23233

KMRS G-4 PARKING SERVIS

23189

MRS MZ BLOK B

23234

KMRS G-4 CARSKA PALATA

23190

MRS ZONA SEVER

23235

KMRS G-4 /2009.G.

23191

RAČUNAR

23247-A

NB DELL STUDIO 1555 B LAPTO

23192

PC RACUNAR AM2

23247-B

NB DELL STUDIO 1555 B-LAPTO

23193

POKRETNA KASETA 4 FIOKE

23247

NB DELL STUDIO 1555 B-LAPTO

23194

ZEVS-SECURITY SISTEM-KAMERA

23247

NB DELL STUDIO 1555 B-LAPTO

23195

ZEVS-SECURITY SISTEM-KAMERA

23251

MRS SIRMIUM STEEL

23196

ZASTAVA SKALA 55-BELA

23252

MRS GIP

23197

ZASTAVA SKALA 55-BELA

23253

MRS MARIC

23198

APAR.ZA ZAVARIV.MMA1555 50/

23254

MRS TRNIC

23199

ZASTAVA 10 DINAMIC

23257

FIAT PUNTO 1,2 CLASSIC DYNA

23200

VISECI ORMAN IZNAD RADNIH-T

23258

LED LCD TV,LG55LW5590(DISPL

23201

STOJECI ORMAN ZA ODLAGANJE

23259

MEDIA PLEJER PC-RACUNAR

23202

STOJECI ORMAN ZA ODLAGANJE

23267

RS Q-16SM3 HIDROTERMA

23203

ORMAN ZA ODLAGANJE KLJUCEVA

23268

RS Q-16SM3 MALCOM

23204

DASKE ZA ZAST.ZIDOVA I STUB

23269

RS Q-16SM3 MARTINOVIC

23205

VISECI ORMAN SA 4-VRATA

23269

RS Q-16SM3 MARTINOVIC

23206

ZIDNA STENA

23270

RS Q-16SM3 DUZDEVIC

23207

DASKE ZA ZAS.ZIDOVA

23271

RS Q-16SM3 RVI

23208

SMART CARD-CITATC LIC.KARTI

23272

RS Q-16SM3 STOJANOVIC

23209

RACUN.SISTEM H-586/2

23273

RS Q-25SM3 TERMOPRODUKT

23210

SAMSUNG BLACK TFT 943 N

23274

RS Q-25SM3 FILIPOVIC

23211

STAMPAC HP 1505 LASER JET

23275

MAŠINA ZA ELEKTROFUZ.ZAV.PE

23212

KMRS G-6-PROMONT

23276

PC RAČUNAR AMD ATHLON WIN 7

23213

KMRS G-4-PROMONT

23277

ŠKODA OCTAVIA A5 AMBITION 1

23214

MRS MELER

23277

ŠKODA OCTAVIA A5 AMBITION 1

23215

DETEKT.SNOOPER MINI SA DISP

23283

PULT U ŠALTER SALI

23216

FOTOKOPIR APARAT IR 3300

23283

PULT U ŠALTER SALI

23217

DACIA LOGAN MCV BASE 1,4 MP

23293

VAZ LADA 1.7 NIVA 4X4 SM 02

23218

WIKA MERNA TEHNIKA DOO

23300

MRS AGRIUM

23219

KMRS G-4-PROMONT GROUP

23301

MRS HRANA PRODUKT

23220

KMRS G-4-PROMONT GROUP

23302

MRS GLAS KOMERC

23221

MRS -VODOVOD

23303

RS SREMPLAN

23222

MRS -PCELICA

23304

RS GIP

23223

MRS -TUS

23236

Konferecijski sto 250x100 (

23224

MRS -RODIC

23237

Konferencijski sto 160x70 (

63

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

23238

Polukružni segment 180 (sal

23296

KMRS G-4 za 2012

23239-A

Kasnovi sa ladlama

23297

KMRS G-6 za 2012

23239

Kasnovi sa ladlama

23298

KMRS 22.AVGUST

23240

Stolić za goste

23299

KMRS DADEX

23241

Sto za računar i skener

23242

Sto za računar

23243

Dodaci za stolove

23244

Zaštitne daske za zid

23245

Mali stočić

23246

Pc -računar TLX 1702/1

23248

KMRS G-6

23249

HP OFFICE JET 7000 štampač

23250

Kuhinjski radni deo

23255

KMRS G-4 aktivirana u 2010

23256

KMRS G-6 AKT. U 2010

23260

KMRS G-4 za 2011

23261

KMRS G-6 za 2011

23262

Štampač minolita laser page

23263

Kabl. USB AM BM 2m

23264

Komoda sa ladlama

23265

Štampač Minolita laser

23266

Stalak za kišobrane

23278

NB ASUS K52F-EX955

23279

SWITCH 8 PORT TENDA 108 10/

23280

SWITCH 8 PORT TENDA 108 10/

23281

SWITCH GX 100 5B

23282

MONITOR TFT ASUS ML 22

23284

RADNI STO

23285

KASN SA 4 FIOKE

23286

ČITAČ KARTICA

23287

SWITCH D-LINK DES-100

23288

PC RAČUNAR INTEL E340

23289

NS STOLICA ISO BLACK/C11-CR

23290

STOLICA KANCELARIJSKA QZY

23291

FOTELJA KANCELARIJSKA QZY-1

23292

STOLICA SILA EK

23294

MIKROTALASNA MO 17 DE GOREN

23295

OGLASNA TABLA 140*120

23296

KMRS G-4 za 2012

23296

KMRS G-4 za 2012

23296

KMRS G-4 za 2012

23296

KMRS G-4 za 2012

23296

KMRS G-4 za 2012

23296

KMRS G-4 za 2012
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На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ПОЗОРИШТА „ДОБРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
Члан 1.
Позориште „Добрица Милутиновић“ је
формирано 1946. године као Окружно народно
позориште. Уследило је Решење о оснивању
Аматерског позоришта у Сремској Митровици
бр. 01-3768/1-66 од 26.02.1966. године, које је
донела
Скупштина
општине
Сремска
Митровица.
Године 1974. Позориште добија назив
„Добрица Милутиновић“, а 1989. године стиче
професионални статус.
Члан 2.
Позориште „Добрица Милутиновић“ у
Сремској Митровици (у даљем тексту:
Установа) је основано да као установа буде
носилац позоришног живота, чија је улога
ширење позоришних и културних вредности и
достигнућа.
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Позориште „Добрица Милутиновић“ је
установа културе од посебног значаја за
очување, унапређење и развој културне
посебности и очување националног идентитета
националних мањина.

Број 2

90.04 – Рад уметничких установа
85.52 – Уметничко образовање
74.90 – Остале стручне, научне и техничке
делатности
59.14
–
Делатност
приказивања
кинематографских дела
47.61 – Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
68.20 – Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање њима
49.41 – Друмски превоз терета
56.10 - Делатности ресторана и покретних
угоститељских објекта
56.30 - Услуге припремања и послуживања
пића.
О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

Члан 3.
Пун назив Установе је: Позориште
„Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица.
Установа има својство правног лица са
правима, обавезама и одговорностима која му
припадају на основу Закона и Статута.
Установа ради у своје име и за свој
рачун, у оквиру своје делатности и за своје
обавезе одговара свим средствима са којима
располаже (потпуна одговорност).
Члан 4.

Члан 6.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Градски парк број 2.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).

Средства за оснивање и почетак рада
Установе обезбедио је Оснивач, у складу са
Законом.
Средства за рад Установе обезбеђују се
из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø донација,
прилога,
спонзорстава
домаћих или страних правних и
физичких лица;
Ø поклона, у виду покретне и непокретне
имовине;
Ø прихода по основу камата и акција или
удела;
Ø сопствених
прихода,
по
основу
обављања делатности, у складу са
Законом.
Пословни успех и стање средстава
Установе утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима, у складу
са прописима који регулишу буџетски систем.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.

Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
Установа претежно обавља делатност
под шифром 90.01, односно делатност Установе
подразумева: Извођачка уметност, што
обухвата
Ø постављање позоришних и оперских и
плесних програма/представа, припрему
извођења
музичких
програма
(концерата), као и друге врсте сценског
извођења;
* активности позоришних трупа,
дружина, оркестара или музичких група
и
циркуса;
* активности самосталних уметника као
што су глумци, плесачи, музичари и
водитељи.
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и следеће делатности:
90.02 – Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.03 – Уметничко стваралаштво

Члан 7.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да најмање једном
годишње, а на захтев Оснивача и чешће,
достави Оснивачу извештај о раду са
финансијским показатељима.
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Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.

22.02.2013.

Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.
Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута.

Члан 8.
Органи Установе су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 9.
Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Члан 12.
Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 10.

Број: 022-91/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Члан 3.

62.

Пун назив Установе је: „Музеј Срема“
Сремска Митровица.
Установа је правно лице са правима,
обавезама
и одговорностима утврђеним
Законом и Статутом.
За своје обавезе у правном промету,
Установа одговара свим својим средствима.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси

Члан 4.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Вука Караџића број 3.
Такође, Установа је корисник и објекта
у Сремској Митровици, на адреси Трг Светог
Стефана бр. 15, који је у власништву Републике
Србије.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
„МУЗЕЈА СРЕМА“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
Установа претежно обавља делатност
под шифром 91.02, односно делатност Установе
подразумева: Делатност музеја, галерија и
збирки, што обухвата
- рад музеја свих врста:
* музеја уметности, накита, намештаја, одеће,
керамике, сребрних предмета итд.
* природњачких, научно-техничких,
историјских и војних музеја
* осталих специјализованих музеја
* музеја на отвореном простору
- заштиту покретних културних добара
(превентивна заштита, рестаурација и
конзервација)
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и следеће делатности:
72.20 – Истраживање и развој у друштвеним
и хуманистичким наукама
58.11 – Издавање књига
58.14 – Издавање часописа и периодичних
издања
58.19 – Остала издавачка делатност.

Члан 1.
„Музеј Срема“ је формиран на основу
акта Главног Извршног одбора АП Војводине
бр. 16800 од 02.11.1946. године. Уследило је
Решење о оснивању које је донео Градски
народни одбор дана 27.11.1946. године.
Након наведеног, Скупштина општине
Сремска Митровица је, у споразуму са
Скупштином среза Сремска Митровица, донела
Решење о преузимању права и дужности
оснивача Музеја Срема у Сремској Митровици
бр. 01-7269/65 од 29.03.1965. године.
Члан 2.
„Музеј Срема“ у Сремској Митровици
(у даљем тексту: Установа) је основан као
музејска установа комплексног типа, која
обавља
делатност
заштите
покретних
уметничко-историјских дела и предмета из
области палеонтологије, археологије, историје,
историје уметности и етнологије, на територији
Града Сремска Митровица и општина Шид и
Ириг.
„Музеј Срема“ је установа културе од
посебног значаја за очување, унапређење и
развој културне посебности и очување
националног идентитета националних мањина.
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О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

22.02.2013.

3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 9.

Члан 6.

Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Средства за оснивање и почетак рада
Установе обезбедио је Оснивач, у складу са
Законом.
Средства за рад Установе обезбеђују се
из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø донација,
прилога,
спонзорстава
домаћих или страних правних и
физичких лица;
Ø поклона, у виду покретне и непокретне
имовине;
Ø прихода по основу камата и акција или
удела;
Ø сопствених
прихода,
по
основу
обављања делатности, у складу са
Законом.
Пословни успех и стање средстава
Установе, утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.
Члан 7.

Члан 10.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да најмање једном
годишње, а на захтев Оснивача и чешће,
достави Оснивачу извештај о раду са
финансијским показатељима.
Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.

Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.
Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне

Члан 8.
Органи Установе су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и
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мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.

Митровица на седници
22.02.2013. године, доноси

Број 2
одржаној

дана

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ГАЛЕРИЈЕ „ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ
О КУЛТУРИ

Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.

Члан 1.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута.
Члан 12.

Галерија „Лазар Возаревић“ је основана
Решењем о оснивању Галерије „Лазар
Возаревић“ у Сремској Митровици број 02-3274-03 од 17.04.1974. године, које је донела
Скупштина општине Сремска Митровица на
седници Већа друштвених делатности.

Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.

Члан 2.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Галерија „Лазар Возаревић“ у Сремској
Митровици (у даљем тексту: Установа) је
основана у циљу презентовања сликарске
заоставштине сликара Лазара Возаревића,
организовања ликовних манифестација и
активности на развоју ликовне културе у
Сремској Митровици.
Галерија „Лазар Возаревић“ је установа
од општег интереса у области културе и
носилац је права управљања и коришћења
уметничких дела, збирки, основних средстава,
инвентара и документарне грађе.
Галерија „Лазар Возаревић“ је установа
културе од посебног значаја за очување,
унапређење и развој културне посебности и
очување националног идентитета националних
мањина.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-90/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

Члан 3.

63.

Пун назив Установе је: Галерија „Лазар
Возаревић“ Сремска Митровица.
Установа има својство правног лица са
правима, обавезама и одговорностима која јој
припадају на основу Закона и Статута.
Установа ради у своје име и за свој
рачун, у оквиру делатности утврђене овом
Одлуком и за своје обавезе одговара свим
средствима са којима располаже (потпуна
одговорност).

На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска

Члан 4.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Градски парк број 4.
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Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).

22.02.2013.

Пословни успех и стање средстава
Установе, утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима, у складу
са прописима који регулишу буџетски систем.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.

Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
Установа претежно обавља делатност
под шифром 91.02, односно делатност Установе
подразумева: Делатност музеја, галерија и
збирки, што обухвата
- рад музеја свих врста:
* музеја уметности, накита, намештаја, одеће,
керамике, сребрних предмета итд.
* природњачких, научно-техничких,
историјских и војних музеја
* осталих специјализованих музеја
* музеја на отвореном простору
- заштиту покретних културних добара
(превентивна заштита, рестаурација и
конзервација).
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и делатности и
послове на заштити покретних културних
добара, унапређењу и ширењу ликовне културе
и организовању студијских, колективних и
самосталних изложби.
О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

Члан 7.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да најмање једном
годишње, а на захтев Оснивача и чешће,
достави Оснивачу извештај о раду са
финансијским показатељима.
Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.
Члан 8.
Органи Установе су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 9.

Члан 6.
Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.

Средства за оснивање и почетак рада
Установе била су обезбеђена буџетом Општине
1974. године, путем Општинске заједнице
културе у Сремској Митровици.
Средства за рад Установе обезбеђују се из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø донација,
прилога,
спонзорстава
домаћих или страних правних и
физичких лица;
Ø поклона, у виду покретне и непокретне
имовине;
Ø прихода по основу камата и акција или
удела;
Ø сопствених
прихода,
по
основу
обављања делатности, у складу са
Законом.
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Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Број 2

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 10.

Број: 022-96/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Проф. Милан Ковачевић, с.р.

64.

Члан 11.
На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, донос и

Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута.

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА
ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
Члан 1.

Члан 12.

Завод за заштиту споменика културе је
основан Решењем о оснивању среског Завода за
заштиту споменика културе у Сремској
Митровици бр. 01-18070/161 од 20.12.1961.
године, којег је донео Народни одбор среза
Сремска Митровица.

Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
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Након наведеног, Скупштина општине
Сремска Митровица је донела Одлуку о
преузимању оснивачких права над Заводом за
заштиту
споменика
културе
Сремска
Митровица бр. 022-94/2004-I од 28.12.2004.
године.

22.02.2013.

Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица (у даљем тексту: Установа)
је основан у циљу заштите споменика културе,
просторно
културно-историјских
целина,
археолошких налазишта и знаменитих места.
Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица је установа културе од
посебног значаја за очување, унапређење и
развој културне посебности и очување
националног идентитета националних мањина.

туристичких споменика, што обухвата све
наведене послове.
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и следеће делатности:
74.20 – Фотографске услуге
71.11 – Архитектонска делатност
58.11 – Издавање књига
58.14 – Издавање часописа и периодичних
издања
58.19 – Остала издавачка делатност
47. 78 – Остала трговина на мало новим
производима у специјализованим
продавницама
79.12 – Делатност тур-оператера
79.90 – Остале услуге резервације и
делатности повезане с њима.
О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

Члан 3.

Члан 6.

Пун назив Установе је: Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица.
Установа је правно лице са правима,
обавезама
и одговорностима утврђеним
Законом и Статутом.
Установа у правном промету са трећим
лицима иступа у своје име и свој рачун, у
оквиру своје делатности и за своје обавезе
одговара свим средствима са којима располаже
(потпуна одговорност).

Средства за оснивање и почетак рада
Установе обезбедио је Оснивач, у складу са
Законом.
Средства за рад Установе обезбеђују се
из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø по пројектима које финансирају остали
нивои власти на основу конкурса;
Ø из прихода остварених обављањем
делатности;
Ø од накнада за услуге;
Ø донаторством,
легатом,
поклоном,
завештањем, и
Ø из других извора, у складу са Законом.
Пословни успех и стање средстава
Установе утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима, у складу
са прописима који регулишу буџетски систем.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.

Члан 2.

Члан 4.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Светог Димитрија број 10.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).
Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
Установа претежно обавља делатност
под шифром 91.03, односно делатност Установе
подразумева:
Заштита
и
одржавање
непокретних културних добара, културноисторијских локација, зграда и сличних

Члан 7.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да најмање једном
годишње, а на захтев Оснивача и чешће,
достави Оснивачу извештај о раду са
финансијским показатељима.
Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
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Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.

Број 2

Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.
Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута.

Члан 8.
Органи Установе су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 9.
Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Члан 12.
Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 10.

Број: 022-95/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Члан 3.

65.

Пун назив Установе је: Историјски
архив „Срем“ Сремска Митровица.
Установа је правно лице са правима,
обавезама
и одговорностима утврђеним
Законом и Статутом.
Установа ради у своје име и свој рачун,
у оквиру своје делатности и за своје обавезе
одговара свим средствима са којима располаже
(потпуна одговорност).

На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси

Члан 4.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Вука Караџића број 4.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „СРЕМ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ
О КУЛТУРИ

Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
Установа претежно обавља делатност
под шифром 91.01, односно делатност Установе
подразумева: Делатности библиотека и
архива, што обухвата
Ø документационе
и
информационе
активности библиотека свих врста,
читаоница, слушаоница и посебних
просторија за гледање филмова и видеоматеријала,
који
пружају услуге
корисницима као што су студенти,
научници, службеници, као и рад архива
који врше делатност заштите архивске
грађе и документационог материјала,
односно
евидентирају,
преузимају,
чувају, сређују, обрађују, објављују, дају
на коришћење архивску грађу, издају
уверења о чињеницама које су садржане
у архивској грађи и пружају услуге
корисницима архивске грађе:
* припремање збирки, без обзира на то
да ли су специјализоване или не
* израда каталога збирки и колекција
односно информативних средстава о
архивској грађи
* прикупљање, обрада, заштита, чување
и обезбеђивање приступа библиотечко-

Члан 1.
Историјски архив „Срем“ је формиран
на основу акта Одељења за просвету Главног
Извршног одбора АП Војводине бр. 16800/2 од
02.11.1946. године. Уследила је Одлука о
преузимању права и дужности оснивача и
регулисању статусних питања Архива Срема у
Сремској Митровици бр. 630-4-67-02 од
29.06.1967. године, коју је донела Скупштина
општине Сремска Митровица, уз претходни
споразум са Скупштинама општина: Инђија,
Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид.
Након наведеног, Скупштина општине
Сремска Митровица је донела Одлуку о
преузимању оснивачких права над Историјским
архивом „Срем“ Сремска Митровица бр. 02295/2004-I од 28.12.2004. године.
Члан 2.
Историјски архив „Срем“ у Сремској
Митровици (у даљем тексту: Установа) је
основан као установа регионалног карактера
која врши службу заштите архивске грађе.
Историјски архив „Срем“ је установа
културе од посебног значаја за очување,
унапређење и развој културне посебности и
очување националног идентитета националних
мањина.
74

22.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

информационој грађи, књига, мапа,
часописа, филмова, плоча, трака,
уметничких дела, итд. односно издавање
архивске грађе на коришћење
* пружање свих облика библиотечкоинформационих услуга на лицу места и
на даљину
Ø активности фототека и кинотека и
пратеће услуге.
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и следеће делатности:
58.11 – Издавање књига
58.14 – Издавање часописа и периодичних
издања
58.19 – Остала издавачка делатност
70.21 – Делатност комуникација и односа с
јавношћу
70.22 – Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем
73.11 – Делатност рекламних агенција
73.12 – Медијско представљање
О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

Број 2

текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да најмање једном
годишње, а на захтев Оснивача и чешће,
достави Оснивачу извештај о раду са
финансијским показатељима.
Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.
Члан 8.
Органи Установе су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и

Члан 6.

3. Надзорни одбор, као орган надзора.

Средства за оснивање и почетак рада
Установе обезбедио је Оснивач, у складу са
Законом.
Средства за рад Установе обезбеђују се
из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø донација,
прилога,
спонзорстава
домаћих или страних правних и
физичких лица;
Ø поклона, у виду покретне и непокретне
имовине;
Ø прихода по основу камата и акција или
удела;
Ø сопствених
прихода,
по
основу
обављања делатности, у складу са
Законом.
Пословни успех и стање средстава
Установе утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима, у складу
са прописима који регулишу буџетски систем.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.

Члан 9.
Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.

Члан 7.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
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Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

22.02.2013.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Члан 10.
Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-94/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.

проф. Милан Ковачевић,с.р.

66.
Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.

Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси

Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ
ВОЗАРОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ

Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута.

Члан 1.

Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.

Библиотека „Глигорије Возаровић“ је
формирана 1946. године као Народна књижница
и читаоница „Просвета“, на темељу Српске
грађанске читаонице из 1886. године. Уследило
је Решење Народног одбора општине Сремска
Митровица бр. 01-44062/1 од 08.04.1961. године
односно Решење о оснивању Библиотеке
„Просвета“ у Сремској Митровици бр. 01-

Члан 12.
Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
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3765/1-66 од 26.02.1966. године, које је донела
Скупштина општине Сремска Митровица.
Године 1969. Библиотека добија назив
„Глигорије Возаревић“.
Решењем Скупштине општине Сремска
Митровица бр. 63-4/90-92 од 17. и 19.07. 1990.
године Библиотека је одређена да врши
матичну функцију на територији Општине
Сремска Митровица. Библиотека решењем
Министарства културе од 06.06.1994. године
обавља матичну функцију над библиотекама и
библиотечким јединицама на територији града
Сремска Митровица и општина Инђија, Ириг,
Пећинци, Рума, Стара Пазова и Шид.

Број 2

Установа претежно обавља делатност
под шифром 91.01, односно делатност Установе
подразумева: Делатности библиотека и
архива, што обухвата
Ø документационе
и
информационе
активности библиотека свих врста,
читаоница, слушаоница и посебних
просторија за гледање филмова и видеоматеријала,
који
пружају
услуге
корисницима као што су студенти,
научници, службеници, као и рад архива
који врше делатност заштите архивске
грађе и документационог материјала,
односно
евидентирају,
преузимају,
чувају, сређују, обрађују, објављују,
дају на коришћење архивску грађу,
издају уверења о чињеницама које су
садржане у архивској грађи и пружају
услуге корисницима архивске грађе:
* припремање збирки, без обзира на то
да ли су специјализоване или не
* израда каталога збирки и колекција
односно информативних средстава о
архивској грађи
* прикупљање, обрада, заштита,
чување и обезбеђивање приступа
библиотечкоинформационој грађи, књига, мапа,
часописа, филмова, плоча, трака,
уметничких дела, итд. односно издавање
архивске грађе на коришћење
* пружање свих облика библиотечкоинформационих услуга на лицу места и
на даљину
Ø активности фототека и кинотека и
пратеће услуге.
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и следеће делатности:
18.13 – Услуге припреме за штампу
47.61 – Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
58.11 – Издавање књига
58.14 – Издавање часописа и периодичних
издања
58.19 – Остала издавачка делатност
63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
82.19
–
Фотокопирање,
припремање
докумената
и
друга
специјализована
канцелар. подршка
91.03 – Заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
споменика.

Члан 2.
Библиотека „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици (у даљем тексту:
Установа) је основана као установа културе која
обавља библиотечку делатност и делатност
заштите старе и ретке књиге.
Библиотека „Глигорије Возаровић“ је
установа културе од посебног значаја за
очување, унапређење и развој културне
посебности и очување националног идентитета
националних мањина.
Члан 3.
Пун назив Установе је: Библиотека
„Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица.
Установа је правно лице са правима,
обавезама
и одговорностима утврђеним
Законом и Статутом.
За своје обавезе у правном промету,
Установа одговара свим својим средствима.
Члан 4.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Вука Караџића број 1.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).
Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
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О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

22.02.2013.

2. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и
3. Надзорни одбор, као орган надзора.

Члан 6.

Члан 9.

Средства за оснивање и почетак рада
Установе обезбедио је Оснивач, у складу са
Законом.
Средства за рад Установе обезбеђују се
из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø буџета
Аутономне
Покрајине
Војводине;
Ø донација,
прилога,
спонзорстава
домаћих или страних правних и
физичких лица;
Ø поклона, у виду покретне и непокретне
имовине;
Ø прихода по основу камата и акција или
удела;
Ø сопствених
прихода,
по
основу
обављања делатности, у складу са
Законом.
Пословни успех и стање средстава
Установе, утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.

Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Члан 7.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да најмање једном
годишње, а на захтев Оснивача и чешће,
достави Оснивачу извештај о раду са
финансијским показатељима.
Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.

Члан 10.
Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.
Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.

Члан 8.
Органи Установе су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
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Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута.

Број 2

тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА
ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
Члан 1.
Центар за културу „Сирмијумарт“ је
формиран као Дом омладине „1. Новембар“ на
основу Решења о оснивању Дома омладине „1.
Новембар“ у Сремској Митровици бр. 06-11871-03 од 29.04.1971. године, којег је донела
Скупштина општине Сремска Митровица на
седницама
Општинског
већа
и
Већа
друштвених делатности. У међувремену је
установа променила правни положај и назив у
Друштвено предузеће Центар за културу
„Сирмиумарт“.
Након наведеног, Скупштина општине
Сремска Митровица је, на основу одлуке
наведеног предузећа, донела Решење о
организовању Друштвеног предузећа Центар за
културу „Сирмиумарт“ у Сремској Митровици
бр. 022-12/95-II/01 од 19.07.1995. године – којим
је Скупштина општине Сремска Митровица
преузела сва права и обавезе оснивача.

Члан 12.
Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-93/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

Центар за културу „Сирмијумарт“ у
Сремској Митровици (у даљем тексту:
Установа) је основан у циљу организовања,
пропагирања и реализације свих видова
културно – забавних акција и манифестација на
територији Сремске Митровице.
Центар за културу „Сирмијумарт“ је
установа културе од посебног значаја за
очување, унапређење и развој културне
посебности и очување националног идентитета
националних мањина.

проф. Милан Ковачевић,с.р.

67.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о
јавним
службама
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 42/91 и 71/94), члана 20.
став 1. тачка 16. и 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007), члана 23., члана 24. став
1. и члана 26. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.

Члан 3.
Пун назив Установе је: Центар за
културу „Сирмијумарт“.
Установа је правно лице са правима,
обавезама
и одговорностима утврђеним
Законом и Статутом.
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Установа за своје обавезе у правном
промету одговара свим својим средствима и
иступа у своје име и за свој рачун.

22.02.2013.

Средства за рад Установе обезбеђују се
из:
Ø буџета Града Сремска Митровица;
Ø по пројектима, које финансирају остали
нивои власти на основу конкурса;
Ø од накнада за услуге;
Ø донаторством,
легатом,
поклоном,
завештањем;
Ø сопствених
прихода,
по
основу
обављања делатности,
Ø из других извора, у складу са Законом.
Пословни успех и стање средстава
Установе, утврђују се сваке године завршним
рачуном и финансијским извештајима.
Одлуку о расподели добити доноси
Управни одбор Установе, уз сагласност
Оснивача.

Члан 4.
Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Вука Караџића број 10.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).
Члан 5.
Установа може обављати све Законом
дозвољене делатности, док за делатности за које
је Законом прописано да се могу обављати само
на основу сагласности, дозволе или другог акта
државног органа, могу се обављати по добијању
те сагласности, дозволе или другог акта
надлежног државног органа.
Установа претежно обавља делатност
под шифром 90.0 – Стваралачке, уметничке и
забавне делатности, односно делатност
Установе подразумева активности у области
креативних и извођачких уметности и сродне
активности.
Поред наведене претежне делатности,
Установа посебно обавља и следеће делатности:
90.01 – Извођачка уметност
90.02 – Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.03 – Уметничко стваралаштво
90.04 – Рад уметничких установа
58.11 – Издавање књига
58.14 – Издавање часописа и периодичних
издања
59.20 – Снимање и издавање звучних записа
и музике
85.52 – Уметничко образовање.
О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.

Члан 7.
Установа је дужна да донесе Програм
рада/пословања, најкасније до 15. јануара за
текућу годину и достави га на сагласност
Оснивачу.Установа је дужна да припрема,
саставља и подноси финансијске извештаје у
складу са прописима који регулишу буџетски
систем.
Обавеза Установе је и да најкасније до
1. јула текуће године поднесе надлежној
Градској управи предлог годишњег Програма
рада за наредну годину, са посебно исказаним
средствима
потребним
за
финансирање
програмских
активности
и
средствима
потребним за финансирање текућих расхода и
издатака.
За обавезе Установе, Оснивач одговара
у складу са Законом и другим прописима.
Члан 8.
Органи Установе су:
4. Управни одбор, као орган управљања,
5. Директор, као орган пословођења и
руковођења, и
6. Надзорни одбор, као орган надзора.

Члан 6.
Средства за оснивање и почетак рада
првобитног Дома омладине обезбеђена су у
износу од 40.000 динара и распоређена
финансијским планом Општинске заједнице
културе за 1971. годину. Након преузимања
права и обавеза, средства за Установу
обезбедио је Оснивач у буџету општине за 1995.
годину, у износу од 120.000,00 динара.

Члан 9.
Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и пет чланова- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
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Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута.

Број 2

године и могу бити именовани највише два
пута.
Члан 12.
Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-92/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Члан 10.
Директора
именује
и
разрешава
Оснивач, на период од четири године и може
бити поново именован.
Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса, којег
расписује и спроводи Управни одбор Установе.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

68.

На основу члана 20. став 1. тачка 16. и
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007), члана
24. став 1. и члана 26. Закона о култури
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/2009), члана 16. став 1. тачка 18. и 35. и
члана 35. став 1. тачка 9. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси

Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о оснивању Установе
за неговање културе „Срем“ („Службени лист
општина Срема“, бр. 18/2003 и „Службени лист
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општине Сремска Митровица“, бр. 4/2006)
после првог става додаје се став 2. који гласи:
„Установа за неговање културе „СРЕМ“
је установа културе од посебног значаја за
очување, унапређење и развој културне
посебности и очување националног идентитета
националних мањина“.

22.02.2013.

- активности продуцената или организатора
уметничких догађаја, са сценском опремом или
без ње
58.11 - Издавање књига, што обухвата
издавање
- књига у штампаном или електронском облику,
у аудио-запису или на интернету
- брошура, проспеката, летака и сличних
публикација, укључујући издавање речника и
енциклопедија
- атласа, мапа и карата
58.14 - Издавање часописа и периодичних
издања, што обухвата издавање
- часописа и периодичних издања који излазе
мање од четири пута недељно; ове информације
могу бити издаване у штампаној или
електронској форми, укључујући и интернет
издање
58.19 - Остала издавачка делатност, што
обухвата издавање
- каталога, фотографија, гравира, разгледница,
честитки, формулара, постера, репродукција
уметничких дела, рекламног материјала,
осталог штампаног материјала
- издавање статистичких и других информација
94.12 - Делатности струковних удружења,
што обухвата
- активности удружења специјалиста из
посебних области ангажованих у научним,
академским или културним активностима, као
што су писци, сликари, уметници свих врста,
новинари и др.
94.99 - Делатност осталих организација на
бази учлањења, што обухвата
- активности организација које нису у директној
вези са политичким странкама, иако се баве
јавним питањима и циљевима и утичу на јавно
образовање, испољавају политички утицај,
прикупљају средства итд.
- грађанске иницијативе или протестни покрети
- еколошки покрети и покрети за заштиту
животне средине
- организације које потпомажу друштвену
заједницу и образовне установе, на другом
месту непоменуте
- организације за заштиту и унапређење
положаја посебних група, на пример, етничких
и мањинских група
- омладинске организације, удружења младих,
студентске организације, клубови и братства
итд.
- удружења за бављење културним или
рекреативним активностима или хобијем (осим
спорта и игара), нпр. песнички, књижевни и
читалачки клубови, историјски клубови,

Члан 2.
Мења се члан 3. тако да гласи:
„Седиште Установе је у Сремској
Митровици, у улици Вука Караџића број 10.
Установа може променити седиште уз
сагласност
Скупштине
Града
Сремска
Митровица (у даљем тексту: „Оснивач“).“
Члан 3.
Мења се члан 4. тако да гласи:
„Установа претежно обавља делатност
под шифром 90.03, односно делатност Установе
подразумева: Уметничко стваралаштво, што
обухвата
- активности самосталних уметника као што су
вајари, сликари, цртачи цртаних филмова,
карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи
и др.
- активности писаца, у свим областима,
укључујући белетристику, техничке текстове
итд.
- активности слободних новинара (уметничких
критичара)
- конзервацију и рестаурацију уметничких дела
као што су слике, филмови, књиге..
Поред претежне делатности наведене у
претходном члану, Установа посебно обавља и
следеће делатности:
90.01 – Извођачка уметност, што обухвата
- постављање позоришних и оперских и
плесних
програма/представа,
припрему
извођења музичких програма (концерата), као и
друге
врсте
сценског
извођења;
* активности позоришних трупа, дружина,
оркестара или музичких група и циркуса
* активности самосталних уметника као што су
глумци, плесачи, музичари и водитељи
90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности, што обухвата
- помоћне активности у оквиру извођачке
уметности, позоришних плесних представа,
концерата и оперских представа и других врста
сценског извођења;
активности
редитеља,
продуцената,
сценографа и сценских радника, мајстора светла
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клубови за филм и фотографију, музички и
уметнички клубови, клубови занатлија и
колекционара, друштвени клубови, карневалски
клубови, итд.
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Члан 6.
Мења се члан 10. тако да гласи:
„Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Установе.
Надзорни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута“.

- пружање помоћи и давање донација од стране
организација на бази учлањења и других
организација.
О промени делатности Установе
одлучује Оснивач, на предлог Управног одбора
Установе.“
Члан 4.
Мења се члан 7. тако да гласи:
„Управни одбор управља Установом.
Управни
одбор
Установе
има
председника и три члана- од којих се један
именује из реда запослених у Установи.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута“.

Члан 7.
Установа је дужна да у року од 30
(тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке усклади свој Статут са истом.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 5.
У члану 8. додају се став 3. и став 4. који

Број: 022-98/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

гласе:
„Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса.
Национални савет националне мањине,
који је прогласио Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину, даје своје
мишљење у поступку избора директора
Установе“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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- управљање нуклеарним објектима

69.

- управљање општим пословима у области рада
- примена мера регионалног развоја, нпр. мере
за смањење незапослености

На основу члана 20. став 1. тачка 16. и
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007), члана
16. став 1. тачка 18. и 35. и члана 35. став 1.
тачка 9. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, доноси

послови
акредитације,
утврђивање
компетентности организација за обављање
послова оцењивања усаглашености
послови
објављивање,
стандарда“

стандардизације,
доношење,
преиспитивање и повлачење

У члану 4. додаје се став 2. тако да
гласи:
„Поред наведене претежне делатности,
Туристичка организација обавља и следеће:
79.90 – Остале услуге резервације и
делатности повезане с њима, што обухвата
- услуге резервације и остале услуге повезане с
путовањем:
* резервисање превоза, смештаја, исхране,
изнајмљивање возила, посећивање спортских
догађаја итд.
- временски закуп смештаја (time sharing)
- продају улазница за културне, спортске и
забавне приредбе
- помоћ туристима и посетиоцима:
* обезбеђивање туристичких информација
* делатност туристичких водича
- промовисање туристичке понуде“
У члану 4. став 2. постаје став 3. а иза
њега додаје се став 4. тако да гласи:
„О промени делатности Туристичке
организације одлучује Оснивач, на предлог
Управног одбора Туристичке организације.“

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, бр. 1/2008) после првог става
додаје се став 2. који гласи:
„Туристичка
организација
Града
Сремска Митровица је установа од посебног
значаја за очување, унапређење и развој
културне посебности и очување националног
идентитета националних мањина“.
Члан 2.

Члан 3.

У члану 4. мења се став 1. тако да гласи:
„Туристичка организација претежно
обавља делатност под шифром 84.13, односно
делатност
Туристичке
организације
подразумева: Уређење пословања и допринос
успешнијем пословању у области економије,
што обухвата:

У члану 7. мења се став 1. тако да гласи:
„Управни одбор управља Туристичком
организацијом.“
У члану 7. иза првог става додају се
нови ставови од 2. до 7.:
„Управни
одбор
Туристичке
организације има председника и седам члановаод којих се два именују из реда запослених у
Туристичкој организацији.
Председника и чланове Управног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Управног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.

- државно управљање различитим економским
областима и њихово уређење, укључујући и
расподелу
субвенција:
пољопривреда,
коришћење земљишта, енергетика и рударство,
инфраструктура,
саобраћај
и
везе,
угоститељство и туризам, трговина на велико
и мало
- управљање истраживањима за унапређење
економске делатности, управљање развојем, као
и фондовима намењеним за те сврхе
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Национални савет националне мањине,
који је прогласио установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину и који именује
једног члана Управног одбора, даје и мишљење
о осталим предложеним члановима Управног
одбора.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Управног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Управног одбора
се именују на период од 4 (четири) године и
могу бити именовани највише два пута“.
У члану 7. став 2. постаје став 8.

Број 2

Члан 7.
Туристичка организација је дужна да у
року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке усклади свој Статут са истом.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-97/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Члан 4.
У члану 8. мења се став 1. тако да гласи:
„Надзорни одбор обавља надзор над
пословањем Туристичке организације.“
У члану 8. иза првог става додају се
нови ставови од 2. до 6.:
„Надзорни
одбор
Туристичке
организације има председника и три члана- од
којих се један именује из реда запослених у
установи.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава Оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
на предлог националног савета оне националне
мањине - чији је савет поднео Оснивачу свој акт
којим проглашава Установу да је од посебног
значаја за ту националну мањину.
Када
више
националних
савета
националних мањина даје предлог за члана
Надзорног одбора, предлог заједнички подносе
сви
заинтересовани
национални
савети
националних мањина.
Председник и чланови Надзорног
одбора се именују на период од 4 (четири)
године и могу бити именовани највише два
пута“.
У члану 8. став 2. постаје став 7.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

70.

На основу члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5 и
члана 24. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана
16. став 1. тачка 7. и члана 35. став 1. тачка 7.
Статута Града Сремска Митровица („Службени
лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржано 22.02.2013. године, дoнела је

ОДЛУКУ
О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ

Члан 4.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У члану 9. иза првог става додаје се
нови став 2. који гласи:
„Национални савет националне мањине,
који је прогласио Туристичку организацију да је
од посебног значаја за ту националну мањину,
даје своје мишљење у поступку избора
директора установе“.
У члану 9. став 2. постаје став 3.

Предмет
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови за
вршење послова јавне расвете на територији
Града Сремска Митровица.
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јавну расвету на територији Града Сремска
Митровица, врше се у складу са Програмом
који је саставни део годишњег Програма рада
Дирекције.

Јавна расвета
Члан 2.
Под јавном расветом у смислу ове
одлуке подразумева се систем објеката,
инсталација и уређаја за осветљавање јавних
површина.
Као јавне површине у смислу ове одлуке
подразумевају се: улице, тргови, мостови,
пешачке површине поред стамбених и других
објеката, паркови, паркинзи и зелене површине
у стамбеним насељима, декоративна (фасадна)
расвета верских објеката и институција, објекти
за рекреацију који се налазе у јавној својини,
гробља, уређена речна обала и друге површине
на којима је предвиђена
изгрaдња јавне
расвете.

Уколико Месне заједнице учествују у
финансирању
послова
изградње
и
реконструкције објеката и инсталација јавне
расвете или послова редовног одржавања јавне
расвете средства за наведене послове планирају
се годишњим Програмом Месне заједнице.
Редовно одржавање
Члан 6.
Под редовним одржавањем јавне
расвете подразумева се одржавање објеката,
инсталација и уређаја за јавну расвету у
исправном стању за њено функционисање.
Искључиво право извођења радова на
редовном одржавању јавне расвете има ЈКП
„Комуналије“.

Послови јавне расвете
Члан 3.
Под пословима јавне расвете у смислу
одредаба ове одлуке подразумевају се: изградња
и реконструкција објеката и инсталација,
њихово редовно одржавање и редовно
снабдевање електричном енергијом за јавну
расвету.

Редовно одржавање јавне расвете
регулише
се
Уговором
између
ЈКП
„Комуналије“ и Дирекције, на коју сагласност
даје Градско веће.

Поверавање послова

Уговором из става 1. овог члана ближе
се уређује начин одржавања, начин контроле,
рокови плаћања, као и друга питања од значаја
за функционисање јавне расвете.
Уговор се закључује по законом
прописаном поступку.

Члан 4.

Редовно снабдевање

Послови изградње и реконструкције
објеката и инсталација јавне расвете и редовно
снабдевање електричном енергијом за јавну
расвету, као и послови редовног одржавања
јавне расвете на територији Града Сремска
Митровица, поверавају се Јавном предузећу
„Дирекција за изградњу Града Сремска
Митровица“ (у даљем тексту: Дирекција).

Члан 7.

I I НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Под
редовним
снабдевањем
електричном енергијом за јавну расвету,
подразумева се редовна испорука електричне
енергије.
Редовно
снабдевање
електричном
енергијом за јавну расвету регулише се
уговором
између
надлежне
Електродистрибуције и Дирекције, на који
сагласност даје Градско веће.
Уговором из става 1. овог члана ближе
се уређује начин снабдевања, рокови плаћања,
као и друга питања од значаја за
функционисање јавне расвете.
Уговор се закључује по законом
прописаном поступку.

Програми
Члан 5.
Послови изградње и реконструкције
објеката и инсталација јавне расвете, послови
редовног одржавања јавне расвете, као и
редовно снабдевање електричном енергијом за
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Забрањене радње

Члан 12.

Члан 8.

Новчаном казном од 50.000,00 динара
до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) уклања, руши, прља и оштећује на
други
начин објекте и инсталације јавне
расвете (члан 8. алинеја 1.);
2) се неовлашћено прикључује на
објекте и инсталације јавне расвете (члан 8.
алинеја 2.);
3) поставља
рекламне паное, врши
причвршћивање објеката и ствари и лепљење
плаката на објекте и инсталације јавне расвете
(члан 8. алинеја 3.).
Новчаном казном од 2500,00 динара до
50.000,00 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана и одговорно лице у правном
лицу .
Новчаном казном од 5000,00 динара до
100.000,00 динара казниће се предузетник ако
учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2500,00
динара до 50.000,00 динара казниће се физичко
лице ако учини прекршај из става 1. овог члана.

Забрањено је неовлашћено:
-уклањање,
рушење,
прљање
и
оштећивање на други начин објеката и
инсталација јавне расвете;
-прикључивање на објекте и инсталације
јавне расвете;
-постављање
рекламних
паноа,
причвршћивање објеката и ствари и лепљење
плаката на објекте и инсталације јавне расвете.
III НАДЗОР
Члан 9.
Надзор над применом ове одлуке врши
Градска управа за урбанизам, комуналне и
инспекцијске
послове
Града
Сремска
Митровица.
Послове инспекцијског надзора над
спровођењем ове одлуке врши комунални
инспектор.
На решења комуналног инспектора
може се изјавити жалба Градском већу у року
од 8 дана од дана достављања решења.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.

Жалба изјављена на решење комуналног
инспектора не задржава његово извршење.

Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о јавној расвети
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 2/2010 и 4/2010).

Члан 10.
Одржавање комуналног реда у области
послова јавне расвете у складу са овом одлуком
врши комунална полиција.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Новчаном казном од 50.000,00 динара
до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
Дирекција, односно Месна заједница, ако не
одржава објекте и инсталације јавне расвете у
исправном стању у складу са програмом из
члана 5. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 2.500,00 динара
до 50.000,00 динара и одговорно лице у
Дирекцији, односно Месној заједници.

Број: 352-226/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Сремска Митровица".

На основу чл. 13а. став 1,2. и 5. Закона о
здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр:
107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/112) и чл.
35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица
("Сл. лист града Сремска Митровица" бр 13/12)
Скупштина града Сремска Митровица , на
седници одржаној 22. фебруара 2013. донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 450-3/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

Члан 1.
72.
Овом Одлуком утврђују се ближи
услови и начин остваривања права по Закону о
здравственој заштити, за која се средства
обезбеђују у буџету града Сремска Митровица.

На основу члана 11. Закона о условном
отпису камата и мировању пореског дуга
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), члана 60.
а у вези са чланом 6. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 47/11, 93/12) и члана 35. став 1. тачка
7. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“,
бр. 13/2012), Скупштина Града Сремска
Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, донела је

Члан 2.
Виши стандард здравствене заштите од
оног прописаног законом, односно стварање
услова за бољу доступност и приступачност у
коришћењу здравствене заштите на територији
града Сремска Митровица остварује се :
спровођењем стоматолошке заштите у
селима.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о условном отпису камата и мировању
пореског дуга

СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА У СЕЛИМА
У буџету града Сремска Митровица
обезбеђиваће се средства за плате три
стоматолога. Они ће своју четрдесеточасовну
радну недељу реализовати радом у по два села:
- Кузмину и Мартинцима,
- Чалми и Дивошу,
- Манђелосу и Гргуревцима.
Накнада за плате утврђује се у складу са
важећим прописима.

Члан 1.
Овом одлуком уређује се право на
условни отпис камате и мировање главног
пореског дуга за локалне порезе на територији
Града Сремска Митровица, у складу са
одредбама Закона о условном отпису камата и
мировању пореског дуга („Службени гласник
РС“, бр. 119/12 – у даљем тексту: Закон).

Члан 4.
Члан 2.
Из градског буџета финансираће се и
набавка медицинског потрошног материјала
неопходног за њихов рад.

Локални порези, у смислу члана 1.
Одлуке, су:
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1) порез на имовину физичих лица,
2) порез на имовину правних лица,
3) накнада за коришћење грађевинског
земљишта,
4) локална
комунална
такса
за
истицање фирме на пословном
простору,
5) самодопринос из прихода лица која
се баве самосталном делатношћу.

Број 2

Митровица“, бр. 13/2012), Скупштина Града
Сремска Митровица на седници одржаној дана
22.02.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ
Члан 1.

Члан 3.
У Одлуци о утврђивању висине стопе
пореза на имовину („Службени лист Града
Сремска Митровица“, бр. 5/11), после члана 2.
додаје се члан 2а. који гласи:

Право на условни отпис камате и
мировање пореског дуга остварује се код
Градске управе за буџет и финансије, Служба
наплате прихода, Града Сремска Митровица,
све у складу са одредбама Закона о условном
отпису камата и мировању пореског дуга
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Члан 2а.
За пореске обвезнике који су измирили
пореске обавезе и споредна пореска давања
закључно са 31. децембром претходне године у
односу на годину за коју се утврђује порез на
имовину, примењиваће се следеће стопе пореза
на имовину:

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Сремска Митровица“.

1. на права на непокретности пореског
обвезника који води пословне књиге
– 0,36%

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

2. на права на земљишту код обвезника
који не води пословне књиге – 0,27%

Број: 43-7/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

3. на права на пољопривредном и
шумском
земљишту
пореског
обвезника који не води пословне
књиге – 0,00%

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

4. на права на пословним зградама и
пословним просторијама пореског
обвезника који не води пословне
књиге:

проф. Милан Ковачевић,с.р.

73.
На пореску основицу
(1)
до
динара

На основу члана 8. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012),
члана 11. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
„Службени гласник СРЈ“, бр. 42/2002,
„Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011) и
члана 35. став 1. тачка 3. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска

Плаћа се на име пореза

10.000.000 0,36%

(2) од 10.000.000 до порез из подтачке (1) +
25.000.000 динара
0,54% на износ преко
10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до порез из подтачке (2) +
50.000.000 динара
0,9% на износ преко
25.000.000 динара
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(4) преко 50.000.000 порез из подтачке (3) +
динара
1,8% на износ преко
50.000.000 динара

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07),
члана 35. тачка 1. и члана 51. Статута града
Сремске Митровице (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној
22.02.2013. године, донела је

5. на права на непокретностима, осим
пословних зграда и пословних
просторија, пореског обвезника који
не води пословне књиге:

На пореску основицу
(1)
до
динара

22.02.2013.

Плаћа се на име пореза

10.000.000 0,225%

ОДЛУКУ

(2) од 10.000.000 до порез из подтачке (1) +
25.000.000 динара
0,54% на износ преко
10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до порез из подтачке (2) +
50.000.000 динара
0,9% на износ преко
25.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 порез из подтачке (3) +
динара
1,8% на износ преко
50.000.000 динара

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
У Пословнику о раду Скупштине града
Сремска Митровица (''Сл.лист града Сремска
Митровица'', бр. 2/2008. и 15/2012.) члан 35.
став 1. мења се и гласи:

Наведене стопе пореза на имовину
примењиваће се за пореске обвезнике из става
1. овог члана под условом да нису остварили
право на основу Одлуке о условном отпису
камата и мировању пореског дуга.“

''Седнице Скупштине града сазивају се
писменим или електронским путем''.
Члан 2.

Члан 2.

Члан 41. став 3. мења се и гласи:

Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“, а примењиваће се
од 01. јануара 2013. године.

''Одборник је дужан да, најкасније у
року од 48 часова пре почетка заказане седнице,
писменим
путем
обавести
председника
Скупштине града о спречености да присуствује
седници и да наведе разлоге изостанка са
седнице''.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 3.
У члану 95. додаје се став 4. који гласи:

Број: 436-54/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

''Члан радног тела Скупштине града
дужан је да, најкасније у року од 24 сата пре
почетка заказане седнице, писменим путем
обавести председника Скупштине града о
спречености да присуствује седници и да наведе
разлоге изостанка са седнице''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.
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76.

Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивању у ''Сл.листу града
Сремска Митровица“.
На основу члана 35. став 1. тачка 33.
Статута града Сремске Митровице („Сл. лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012 ) и
члана 3. Одлуке о Јавном правобранилаштву
Града Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“, број 3/2008 и 1/2013)
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној 22.02.2013. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 020-4/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

РЕШЕЊЕ
75.
I
На основу члана 35. тачка 23. Статута
Града Сремске Митровице, („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
22.02.2013.године, донела је

МИРОСЛАВ МЕДИЋ, дипломирани
правник из Сремске Митровице, ул. Димитрија
Пуљевића број 14, поставља се на функцију
Градског јавног правобраниоца града Сремска
Митровица, на период од четири године.

РЕШЕЊЕ
I
II
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Центра за социјални рад ''Сава'' у
Сремској Митровици за 2013. годину, усвојен
од стране Управног одбора на седници
одржаној 08.02.2013. године.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Сл. листу града
Сремска Митровица“.

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 021-49/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-99/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић,с.р.

проф. Милан Ковачевић,с.р.
91

Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22.02.2013.

77.

78.

На основу члана 124. Закона о
социјалној заштити (''Сл.гласник РС'' број
24/2011 и члана 35. став 1. тачка 10. Статута
Града Сремске Митровице, (''Сл.лист града
Сремска Митровица'', бр. 13/2012), Скупштина
града Сремска Митровица, на седници одржаној
22.02.2013. године, донела је

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011) и члана 35
став 1. тачка 33. Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина Града
Сремска Mитровица на седници одржаној
22.02.2013.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ – ИЗ РЕДА
САВЕТА РОДИТЕЉА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
I
Дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Бошко Палковљевић-Пинки'' у
Сремској Митровици из реда савета родитеља
разрешава се:

СНЕЖАНА
СТАНИСАВЉЕВИЋ,
дипломирани социјални радник из Сремске
Митровице, именује се за директора Центра за
социјални рад ''Сава'' у Сремској Митровици на
период од 4 године.

-

ВАСИЛИЈЕ ЈОВЕШКОВИЋ
II

У Школски одбор Основне школе
''Бошко Палковљевић-Пинки'' у Сремској
Митровици – из реда савета родитеља именује
се:

II

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у ''Службеном
листу града Сремска Митровица''.

НАТАША ЂОРЂИЋ из Сремске
Митровице, Јалијска II 24 Ц
III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 022-68/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Број: 022-104/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,

проф. Милан Ковачевић

проф. Милан Ковачевић,с.р.
92
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79.

Број 2

II
У Школски одбор Основне школе
''Бошко Палковљевић-Пинки'' у Сремској
Митровици – из реда запослених именује се:

На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.72/2009 и 52/2011) и члана 35
став 1. тачка 33. Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012), Скупштина Града
Сремска Mитровица на седници одржаној
22.02.2013.године, донела је

-

МИЛИЦА
ОГЊАНОВИЋ
из
Сремске Митровице, Легетска 34
III

Ово решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ – ИЗ РЕДА
ЗАПОСЛЕНИХ

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

I
Број: 022-105/2013-I
Дана: 22.02.2013. године
Сремска Митровица

Дужности члана Школског одбора
Основне школе ''Бошко Палковљевић-Пинки'' у
Сремској Митровици из реда запослених
разрешава се:
-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА,
проф. Милан Ковачевић,с.р.

ИГОР ДОШЕН
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Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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22.02.2013.

22.02.2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број 2

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

страна

ПРОГРАМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, УЛИЦА,
ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП ''ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА''
ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП ''КОМУНАЛИЈЕ''
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП ''ВОДОВОД'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП
''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП ''СРЕМ-ГАС'' У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПОЗОРИШТА
''ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА
ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА МУЗЕЈА
СРЕМА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ГАЛЕРИЈЕ
''ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ
О КУЛТУРИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЗВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА СРЕМ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА ЗАКОНОМ О
КУЛТУРИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА БИБЛИОТЕКЕ
''ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА
ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ ''СИРМИЈУМАРТ'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ СА
ЗАКОНОМ О КУЛТУРИ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОДЛУКА О ЈАВНОЈ РАСВЕТИ
ОДЛУКА О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ
ПОРЕСКОГ ДУГА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
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1
5
14
24
40
51
64
67
69
71
74
76
79
81
84
85
88
88
89

Број 2
74.
75.
76.
77.
78.
79.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''САВА'' СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ''САВА'' У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ ''БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ'' ИЗ РЕДА
САВЕТА РОДИТЕЉА
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ ''БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ'' ИЗ РЕДА
ЗАПОСЛЕНИХ

22.02.2013.
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