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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2013 БРОЈ 3

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према пптреби

На пснпву шлана 82 Закпна п планираоу и изградои (“Сл. гласник“ РС, брпј. 72/2009) на
пснпву шлана 20. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“, брпј 129/07), шлана 4,
5. и 65. став 1. Закпна п јавним предузећима („Службени гласник РС“, брпј 119/12), , кап и
шлана 41 Статута ппщтине Курщумлија (Службени лист ппщтине Курщумлија брпј 22/08, 3/09 и
7/11), на седници Скупщтине ппщтине Курщумлија, кпја је пдржана дана 22.02. 2013. гпдине
дпнета је следећа :
П Д Л У К А
П ПРПМЕНИ ПСНИВАЧКПГ АКТА ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДОУ, УРБАНИЗАМ, ПЛАНИРАОЕ И ПРПЈЕКТПВАОЕ И СТАМБЕНЕ
ППСЛПВЕ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Усклађиваое пснивачкпг акта
Члан 1.
Овпм Одлукпм врщи се прпмена пснивашкпг акта – Одлуке п псниваоу Јавнпг
предузећа „ Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене
ппслпве“ (''Службени лист ппщтине Курщумлија'', брпј 25 пд 17.10.2008 гпдине) кпјим је
прганизпванп кап Јавнп предузеће „ Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое,
прпјектпваое и стамбене ппслпве“ ппщтине Курщумлија уписанп у регистар Агенције за
привредне регистре Рещеоем бр. 11860/2005 пд 21.04.2005 гпдине, претежна делатнпст: 4120
– Изградоа стамбених и нестамбених зграда, ради усклађиваоа са пдредбама Закпна п јавним
предузећима.
Псниваое јавнпг предузећа
Члан 2.
Ради пбезбеђиваоа услпва за трајнп пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса и пд
ппсебнпг знашаја за рад ппщтине, пснива се Јавнп предузеће „ Дирекција за изградоу,
урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве“ ппщтине Курщумлија“ (у даљем
тексту: Јавнп предузеће ''Дирекција за изградоу Курщумлија '').
Циљеви псниваоа
Члан 3.
Јавнп предузеће ''Дирекција за изградоу Курщумлија '' пснива се и ппслује ради
пбезбеђиваоа , инвестиција и пдржаваое улица и путева, јавних ппврщина, сапбраћајне
инфраструктуре, регулисаоа сапбраћаја, уређеое и пдржаваое паркпва , градске зелене и
јавне ппврщине, спрпвпђеое инвестиција за впдпснабдеваое, уређеое извприщта,
регулисаое пдвпђеоа птпадних впда, израде планске и прпјектне дпкументације, студија и
елабпрата везаних за инфраструктуру, пбезбеђеоа и пдржаваоа јавнпг псветљеоа на
теритприји ппщтине Курщумлија кап делатнпсти пд ппщтег интереса и уреднпг задпвпљаваоа
пптреба крајоих кприсника услуга, пдржаваое улица и путева у на теритприји ппщтине
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Курщумлија кпјима се пбезбеђује несметанп и безбеднп пдвијаое сапбраћаја и шува и
унапређује упптребна вреднпст улица, путева, тргпва, платпа и слишнп;
пбезбеђиваое јавнпг псветљеоа, пдржаваое, адаптација и унапређеое пбјеката и
инсталација јавнпг псветљеоа кпјима се псветљавају сапбраћајне и друге ппврщине јавне
намене;
Предмет пдлуке
Члан 4.
Овпм Одлукпм, у складу са Закпнпм п јавним предузећима, регулисана су права и
пбавезе псниваша и Јавнпг предузећа ''''Дирекција за изградоу Курщумлија '' у пбављаоу
делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп:
- назив и седищте псниваша;
- ппслпвнп име и седищте Јавнпг предузећа ''Дирекција за изградоу Курщумлија ''
- претежна делатнпст Јавнпг предузећа ''Дирекција за изградоу Курщумлија '';
- права, пбавезе и пдгпвпрнпсти псниваша – Опщтине Курщумлија према Јавнпм предузећу
''Дирекција за изградоу Курщумлија '' и Јавнпг предузећа ''Дирекција за изградоу Курщумлија
'' према пснивашу - Опщтини Курщумлија.
- услпвима и нашину задуживаоа Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу
Курщумлија ''
- заступаое Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '';
- пргани Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '';
- импвина кпја се не мпже птуђити;
- распплагаое (птуђеое и прибављаое) стварима у јавнпј свпјини кпја су пренета у свпјину
Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' у складу са закпнпм;
- защтита живптне средине;
- друга питаоа пд знашаја за несметанп пбављаое делатнпсти за кпју се пснива Јавнп
предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.
II ППДАЦИ П ПСНИВАЧУ
Пснивач јавнпг предузећа
Члан 5.
Осниваш Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је:
Опщтина Курщумлија улица Прплетерских бригада бб, матишни брпј 07132727.
Права псниваша пстварује Скупщтина ппщтине Курщумлија.
Правни статус јавнпг предузећа
Члан 6.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' има статус правнпг лица, са
правима, пбававезама и пдгпвпрнпстима утврђеним закпнпм.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' у правнпм прпмету са трећим
лицима има сва пвлащћеоа и иступа у свпје име и за свпј рашун.
Пдгпвпрнпст за пбавезе јавнпг предузећа
Члан 7.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' за свпје пбавезе пдгпвара
целпкупнпм свпјпм импвинпм.
Осниваш Опщтина Курщумлија пдгпвара за пбавезе Јавнпг предузећа '' Дирекција за
изградоу Курщумлија ''.
Заступаое и представљаое јавнпг предузећа
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Члан 8.
Јавнп предузеће ''Дирекција за изградоу Курщумлија '' заступа и представља директпр.
III

ППСЛПВНП ИМЕ И СЕДИШТЕ

Ппслпвнп име јавнпг предузећа
Члан 9.
Јавнп предузеће ппслује ппд следећим ппслпвним именпм : Јавнп предузеће „
Дирекција за изградоу, урбанизам, планираое, прпјектпваое и стамбене ппслпве““.
Скраћенп ппслпвнп име је ЈП „Дирекција за изградоу Курщумлија“.
О прпмени ппслпвнпг имена пдлушује Надзпрни пдбпр Јавнпг предузећа '' Дирекције за
изградоу Курщумлија '', уз сагласнпст псниваша.
Седиште јавнпг предузећа
Члан 10.
Седищте Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је у Курщумлији,
улица Карађпрђева 13.
О прпмени седищта Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' пдлушује
Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст псниваша.
Печат, штамбиљ и знак јавнпг предузећа
Члан 11.
У правнпм прпмету Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' кпристи
пешат пкруглпг пблика са текстпм фирме, щтамбиљ правпугапнпг пблика са текстпм фирме,
oстављеним прпстпрпм за унпщеое брпјева и датума.
Упис јавнпг предузећа у регистар
Члан 12.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' се за пбављаое свпје
делатнпсти пд ппщтег интереса, утврђене пвпм пдлукпм, уписује у регистар у складу са
закпнпм кпјим се уређује правни пплпжај јавних предузећа и ппступак регистрације, у складу
са закпнпм.
Унутрашоа прганизација јавнпг предузећа
Члан 13.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''“ ппслује кап јединствена радна
целина.
Актпм директпра Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '', уређује се
унутращоа прганизација и систематизација ппслпва.

IV

ДЕЛАТНПСТ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна Делатнпст
Члан 14.
Претежна делатнпст „Јавнпг предузећа Дирекција за изградоу Курщумлија '' је
4120 – Изградоа стамбених и нестамбених зграда.
4110 – Разрада грађевинских прпјеката (разраду грађевинских прпјеката за стамбене и нестамбене зграде пбједиоаваоем финансијских, технишких и физишких средстава неппхпдних
за реализацију грађевинских прпјеката ради касније прпдаје).
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4211 - Изградоа путева (изградоу улица, друмпва и других путева за впзила и пещаке ппврщинске радпве на улицама, путевима, мпстпвима или тунелима ,асфалтираое путева бпјеое и
пбележаваое пзнака на путевима ппстављаое пграда и сапбраћајних пзнака и сл).
71.12 - Инжеоерске делатнпсти и технишкп саветпваое (инжеоерски дизајн тј. примену
закпна физике и принципа инжеоерства у дизајнираоу мащина, материјала, инструмената,
структура, прпцеса и система) и кпнсултантске
активнпсти
4321 – Ппстављаое електришних инсталација.
4221- Изградоа цевпвпда
4299-Изградоа хидрптехнишких пбјеката
4291-Изграда неппменутих грађевина
4322 – Ппстављаое впдпвпдних, канализаципних, грејних и климатизпваних система
4213 - Изградоа мпстпва и тунела
7111-Архитектпнска делатнпст
8129-Услуге псталпг шищћеоа ( снег)
Услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине
-уређеое и пдржаваое паркпва , градске зелене и јавне ппврщине
- пбале пкпвпдених ппврщина - канали, базени,решних кприта
Јавнп предузеће „Дирекција за изградоу Курщумлија '' мпже без уписа у регистар да
врщи и друге делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти укпликп за те делатнпсти
испуоава услпве предвиђене закпнпм.
О прпмени делатнпсти Јавнпг предузећа „Дирекција за изградоу Курщумлија '' кап и
пбављаоу других делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти пдлушује Надзпрни
пдбпр уз сагснпст псниваша у складу са закпнпм.
Члан 15.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' ће ппред делатнпсти из шлана
14, пбављати и делатнпст у следећим пбластима и тп:
А) У пбласти уређеоа грађевинскпг земљишта:
Припрема средопрпшне и гпдищое прпграме уређиваоа грађевинскпг земљищта кпји
садрже изградоу кпмуналних пбјеката и инсталације,
- пбезбеђује уређиваое грађевинскпг земљищта, у кпм циљу прганизује израду планске и
технишке дпкументације и врщи друге ппслпве и задатке кпји се пднпсе на прганизпваое
уређиваоа грађевинскпг земљищта,
- стара се и прганизује защтиту и раципналнп кприщћеое грађевинскпг земљищта,
- ради на ппслпвима ппвераваоа, уређеоа грађевинскпг земљищта и изградоу кпмуналних
пбјеката у складу са утврђеним Прпгрампм,
- врщи кпнтрплу изврщеоа радпва на реализацији Прпграма кпји су ппверени другим правним
лицима,
- ппднпси Извещтај Скупщтини п изврщеоу Прпграма уређеоа грађевинскпг земљищта и
изврщеое других ппслпва и задатка,
- Обрашунава трпщкпве грађевинскпг земљищта и прганизује струшне и технишке ппслпве
везане за уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта.
Б)У пбласти урбанизма - планираоа уређеоа прпстпра и насеља:
- праћеое и прпушаваое ппјава и прпмена у прпстпру и насељу и пбезбеђеое пбављаоа
предхпдних радпва за пптребе израде урбанистишке дпкументације,
- израђује или ппверава, израду и спрпвпђеое регулаципних планпва, планпва парцелације и
урбанистишких прпјеката,
- израда урбанистишкп - технишких услпва за урбанистишке дпзвпле и утврђиваое испуоенпсти
издатих услпва у технишкпј дпкументацији ради издаваоа урбанистишке сагласнпсти,
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- израђује или ппверава, сређиваое, пбрада, шуваое и публикпваое ппдатака пд знашаја за
насеља и уређеое прпстпра и впђеое инфпрмаципне пснпве п прпстпру,
- припремаое Прпграма израде урбанистишке дпкументације и ушествпваое у другим
прпграмима, планпва и прпјекта за грађеое насеља и уређеое прпстпра,
- прпјектпваое грађевинских пбјеката, у складу са Закпнпм п планираоу и изградои за свпје
пптребе, пптребе других правних и физишких лица, ппщтина и Фпндпва шији је псниваш
ппщтина Курщумлија.
В)У пбласти изградое, пдржаваоа, заштите и кпришћеоа и управљаоа лпкалним и
некатегприсаним путевима, улицама и путним грађевинским пбјектима и кпмуналне
инфраструктуре:
- припрема и спрпвпди дугпрпшне и средопрпшне прпграме,пдржаваоа защтите и развпја
лпкалних и некатегприсаних путева, улица и путних грађевинских пбјеката, и примарних
пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- припрема и спрпвпди гпдищои Прпграм пдржаваоа, защтите и развпја путева и улица, и
примарних пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- прганизује врщеое технишке и финансијске кпнтрпле изврщаваоа гпдищоег прпграма,
радпва на пдржаваоу, защтити и развпју путева, улица и путних грађевинских пбјеката, и
примарних пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- утврђује пбим и цене радпва на редпвнпм пржаваоу, защтити и развпју путева и улица, и
примарних пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- извпди и ппверава пдгпварајућим предузећима или сампизврщава прпјектпваое, изградоу и
рекпнструкцију лпкалних и некатегприсаних путева и улица, путних грађевинских пбјеката и
друге радпве на путевима и путним грађевинским пбјектима, ( мпстпвима, надвпжоацима и
др.), и примарних пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- врщи инвеститпрске ппслпве извпђеоа радпва у пквиру технишке мпгућнпсти, и примарних
пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- дпнпси критеријуме и врщи расппделу средства намеоених за пдрђаваое и развпј путева и
путних грађевинских пбјеката, и примарних пбјеката кпмуналне инфраструктуре.
- впди евиденцију п лпкалним и некатегприсаним путевима и улицама у насељима и п
технишким ппдацима путева и улица и путних грађевинских пбјеката,
- пбавља и друге ппслпве и задатке кпји се Дирекцији ставе у делпкруг рада.
Г) У пбласти стамбених ппслпва:
Организује пдржаваое и защтиту станпва и ппслпвних пбјеката шији је кприсник ппщтина
Курщумлија.
Д)У пбласти ппстављаоа електришних инсталација:
ппстављаое електришних инсталација
расветних система
улишне расвете и електришних сигнала
Ђ)У пбласти регулисаоа сапбраћаја и пдржаваоа сапбраћајне инфраструктуре:
припрема технишку дпкументацију и спрпвпди планиранп ппремаое и пдржаваое
сапбраћајне инфраструктуре,
врщи струшни надзпр на ппслпвима ппремаоа и пдржаваоа сапбраћајне инфраструктуре,
припрема услпве за регулисаое сапбраћаја на теритприји Опщтине Курщумлија.
Е)У пбласти изградое и пдржаваоа примарних машинских инсталација тпплана, енергана,
пбјеката гаспвпда, хидрпмашинских ппгпна и др.
припрема технишку дпкументацију и спрпвпди инвестиције из пве пбласти, на теритприји
Опщтине Курщумлија,
врщи струшни надзпр на ппслпвима ппремаоа и пдржаваоа примарних мащинских
инсталација пбјеката.
Јавнп предузеће ''Дирекција за изградоу Курщумлија '' мпже без уписа у регистар да
врщи и друге делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти, укпликп за те делатнпсти
испуоава услпве предвиђене закпнпм.
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О прпмени делатнпсти Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '', кап и п
пбављаоу других делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти, пдлушује Надзпрни
пдбпр, уз сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.
Услпви за пбављаое делатнпсти кап делатнпсти пд ппштег интереса
Члан 16.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' наставља са пбављаоем
делатнпсти у складу са пснивашким актпм и закпнпм.
V

ИМПВИНА ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Импвина јавнпг предузећа
Члан 17.
Импвину Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' шине правп свпјине
на ппкретним и неппкретним стварима, нпвшаним средствима и хартијама пд вреднпсти и
друга импвинска права кпја су пренета у свпјину Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу
Курщумлија '', укљушујући и правп кприщћеоа на стварима у јавнпј свпјини ппщтине
Курщумлија.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' мпже кпристити средства у
јавнпј и другим пблицима свпјине, у складу са закпнпм, пдлукпм псниваша и ппсебним
угпвпрпм кпјим се регулищу међуспбни пднпси, права и пбавезе Јавнпг предузећа '' Дирекција
за изградоу Курщумлија '' са једне и ппщтине Курщумлија, кап псниваша, са друге стране.
Средства јавнпг предузећа
Члан 18
.
Финансираое Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија “ је предвиђенп
бучетпм Опщтине Курщумлија.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је у систему кпнсплидпванпг
рашуна трезпра Опщтине Курщумлија.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија'', у пбављаоу свпјих делатнпсти,
стише и прибавља средства јпщ из следећих извпра:
прпдајпм прпизвпда и услуга,
из кредита,
из дпнација и ппклпна,
из бучета бучета Опщтине Курщумлија и бучета Републике Србије и
– из псталих извпра, у складу са закпнпм.
Наменскп и закпнитп кприщћеое средства из пвпг шлана став 4 кпнтрплище бучетска
инспекција.
Начела за пдређиваое цене услуга
Члан 19.
Елементи за пбразпваое цена прпизвпда и услуга Јавнпг предузећа '' Дирекција за
изградоу Курщумлија '' уређују се ппсебнпм пдлукпм, кпју дпнпси Надзпрни пдбпр, пп уз
сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.
Усвајаое захтева за измену цена
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Члан 20.
Јавнп предузеће „ Дирекција за изградоу Курщумлија '' је пбавезнп да захтев за
измену цена прпизвпда и услуга укљуши у свпј гпдищои прпграм ппслпваоа, у складу са
шланпм 22. пве Одлуке.
Када се знашајније прпмене вреднпсти елемената, кпји су укљушени у метпдплпгију за
пбрашунаваое цена, Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' мпже да тпкпм
ппслпвне гпдине да ппднесе пснивашу детаљнп пбразлпжен захтев за пдпбреое измене цена
услуга, заједнп са изменама гпдищоег прпграма ппслпваоа.
Измене гпдищоег прпграма ппслпваоа са предлпгпм за измену цена се дпстављају
Скупщтини ппщтине Курщумлија.
Унапређеое рада и развпја предузећа
Члан 21.
Унапређеое рада и развпја Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''
заснива се на дугпрпшнпм и средопрпшнпм плану рада и развпја.
Планпвима и прпгрампм рада из става 1. пве Одлуке, утврђују се ппслпвна пплитика и
развпј Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '', пдређују се неппсредни
задаци и утврђују средства и мере за оихпвп изврщаваое.
Планпви и прпграми рада Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''
мпрају се заснивати на закпнима кпјима се уређују пдређени пднпси у делатнпстима кпјима се
бави Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.

Планпви и прпграми
Члан 22.
Планпви и прпграми Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' су:
– план и прпграм развпја Јавнпг предузећа,
– финансијски планпви и
– други планпви и прпграми,
Планпви и прпграми Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''
дпстављају се Скупщтини 0пщтине Курщумлија најкасније дп 1. децембра текуће гпдине за
наредну гпдину.
Планпви и прпграми се сматрају дпнетим када на оих сагласнпст да Скупщтина
ппщтине Курщумлија.
VI

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА И ПСНИВАЧА

Права пснивача
Члан 23.
Кап псниваш Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '', ппщтина
Курщумлија, има следећа права:
- правп управљаоа Јавним предузећем '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' на
нашин утврђен Статутпм Јавнпг предузећа;
- правп да буду инфпрмисани п ппслпваоу Јавнпг предузећа;
- друга права у складу са закпнпм.
Пбезбеђеое ппштег интереса
Члан 24.
Ради пбезбеђеоа ппщтег интереса у делатнпсти за кпју је Јавнп предузеће '' Дирекција
за изградоу Курщумлија '' пснпванп, Скупщтина ппщтине Курщумлије даје сагласнпст на:
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- Статут Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '';
- даваое гаранција, авала, јемства, залпга и других средстава пбезбеђеоа за ппслпве
кпји нису из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса;
- распплагаое (прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј свпјини кпја су пренета у
свпјину Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '', веће вреднпсти, кпја је у
неппсреднпј функцији пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса
- статусне прпмене;
- друге пдлуке кпјима се уређује пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса у складу са
закпнпм и пвим угпвпрпм.
Члан 25.
Опщтинскп веће даје сагласнпст на:
1. Акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места.
2. Претхпдну сагласнпст на ппвећаое брпја заппслених.
Кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга
Члан 26.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је дужнп да делатнпст пд
ппщтег интереса за кпју је пснпванп пбавља на нашин кпјим се пбезбеђује сталнп,
кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга крајоим кприсницима.
Несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и ппреме
Члан 27.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је дужнп да предузима мере и
активнпсти за редпвнп пдржаваое и несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и других пбјеката
неппхпдних за пбављаое свпје делатнпсти, у складу са закпнима и другим прпписима кпјима
се уређују услпви пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса збпг кпје је пснпванп.
Члан 28.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу Јавнпг предузећа „ Дирекција за изградоу
Курщумлија '', Скупщтина Опщтине Курщумлија предузеће мере кпјима ће пбезбедити услпве
за несметан рад и ппслпваое предузећа у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, у складу
са закпнпм .
VIII

ПРГАНИ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Пргани јавнпг предузећа
Члан 29.
Управљаое у Јавнпм предузећу '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је прганизпванп
кап једнпдпмнп.
Органи предузећа су:
1) Надзпрни пдбпр
2) директпр
1) Надзпрни пдбпр
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Састав Надзпрнпг пдбпра
Члан 30.
Надзпрни пдбпр има председника и два шлана кпје именује Скупщтина ппщтине
Курщумлија, на перипд пд шетири гпдине, ппд услпвима, на нашин и пп ппступку утврђеним
закпнпм.
Један шлан Надзпрнпг пдбпра именује се из реда заппслених, на нашин и пп ппступку кпји
је утврђен Статутпм Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.
Услпви за чланпве Надзпрнпг пдбпра
Члан 31.
За председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра именује се лице кпје испуоава следеће
услпве:
- да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп;
- да има стешенп виспкп пбразпваое трећег или другпг степена, пднпснп на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине;
- да је струшоак у једнпј или вище пбласти из кпје је делатнпст пд ппщтег интереса за
шије пбављаое је псниванп јавнп предузеће;
- најмаое три гпдине искуства на рукпвпдећем пплпжају;
- да ппседује струшнпст из пбласти финансија, права или кпрппративних управљаоа;
- да није псуђиванп на услпвну или безуслпвну казну за криминална дела прптив
привреде, правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, кап и да му није изрешена мера
безбеднпсти забране пбављаоа претежне делатнпсти јавнпг предузећа.
Мандат чланпва Надзпрнпг пдбпра
Члан 32.
Мандат председнику и шланпвима Надзпрнпг пдбпра престаје истекпм перипда на кпји
су именпвани, пставкпм или разрещеоем.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра разрещавају се пре истека перипда на кпји су
именпвани, укпликп:
- надзпрни пдбпр не дпстави пснивашу на сагласнпст гпдищои прпграм ппслпваоа,
- псниваш не прихвати финансијски извещтај јавнпг предузећа,
- прппусте да предузму неппхпдне мере пред надлежним прганима у слушају ппстпјаоа
сумое да пдгпвпрнп лице јавнпг предузећа делује на щтету јавнпг предузећща крщеоем
директпрских дужнпсти, несавесним ппнащаоем и на други нашин.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра мпгу се разрещити пре истека перипда на
кпји су именпвани, укпликп предузеће не испуни гпдищои прпграм ппслпваоа или не пствари
кљушне ппказатеље ушинка.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра кпјима је престап мандат, дужни су да врще
свпје дужнпсти дп именпваоа нпвпг Надзпрнпг пдбпра, пднпснп именпваое нпвпг
председника или шлана Надзпрнпг пдбпра.
Надлежнпст Надзпрнпг пдбпра
Члан 33.
Надзпрни пдбпр:
1) утврђује ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве предузећа и стара се п оихпвпј
реализацији;
2) усваја извещтај п степену реализације прпграма ппслпваоа;
3) дпнпси гпдищои прпграм ппслпваоа, уз сагласнпст псниваша;
4) надзире рад директпра:
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5) врщи унутращои надзпр над ппслпваоем предузећа;
6) усппставља, пдпбрава и прати рашунпвпдствп, унутращоу кпнтрплу, финансијске
извещтаје и пплитику управљаоа ризицима;
7) утврђује финансијске извещтаје предузећа и дпставља их пснивашу ради даваоа
сагласнпсти;
8) дпнпси статут уз сагласнпст псниваша,
9) пдлушује п статусним прпменама и псниваоу других правних субјеката, уз сагласнпст
псниваша;
10) даје сагласнпст директпру за предузимаое ппслпва или радои у складу са
закпнпм, статутпм и пдлукпм псниваша;
12) закљушује угпвпре п раду на пдређенп време са директпрпм предузећа.
13) врщи друге ппслпве у складу са пвим закпнпм, статутпм и прпписима кпјима се
утврђује правни пплпжај јавних предузећа.
Надзпрни пдбпр не мпже пренети правп пдлушиваоа п питаоима из свпје
надлежнпсти на директпра или другп лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 34.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра имају правп на пдгпварајућу накнаду за рад у
Надзпрнпм пдбпру.
Висину накнаде из става 1. пвпг шлана утврђује се на пснпву Правилника п исплати
зарада и других примаоа Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.
2) Директпр
Члан 35.
Директпра предузећа именује Скупщтина ппщтине Курщумлија на перипд пд шетири
гпдине, а на пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса.
На услпве за именпваое директпра предузећа, схпднп се примеоују пдредбе Закпна п
раду (''Службени гласник РС'', брпј 24/05, 61/05 и 64/09).
Директпр Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' заснива радни
пднпс на пдређенп време.
Надлежнпсти директпра
Члан 36.
Директпр Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' :
1) представља и заступа предузећа;
2) прганизује и рукпвпди прпцеспм рада;
3) впди ппслпваое предузећа;
4) пдгпвара за закпнитпст рада предузећа;
5) предлаже гпдищои прпграм ппслпваоа и предузима мере за оегпвп спрпвпђеое;
6) предлаже финансијске извещтаје;
7) изврщава пдлуке надзпрнпг пдбпра;
8) врщи друге ппслпве утврђене закпнпм и статутпм предузећа.
Зарада директпра
Члан 37.
Директпр има правп на зараду, а мпже имати правп на стимулацију у слушају кад
предузеће ппслује са ппзитивним ппслпвним резултатима.
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Мандат директпра
Члан 38.
Мандат директпра престаје истекпм перипда на кпји је именпван, пставкпм или
разрещеоем.
Разрешеое директпра
Члан 39.
Предлпг за разрещеое мпже ппднети Надзпрни пдбпр предузећа.
Предлпг за разрещеое мпра бити пбразлпжен са прецизнп наведеним разлпзима збпг
кпјих се предлаже разрещеое.
Члан 40.
Скупщтина ппщтине Курщумлија
предвиђеним закпнпм.

мпже разрещити директпра ппд услпвима

Суспензија директпра
Члан 41.
Укпликп прптив директпра ступи на снагу пптужница за кривишна дела прптив
привреде, правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, Скупщтина ппщтине Курщумлија
дпнпси рещеое п суспензији.
Суспензија траје дпк се ппступак правпснажнп не пкпнша.
Вршилац дужнпсти директпра
Члан 42.
Скупщтина ппщтине Курщумлија именује врщипца дужнпсти директпра у следећим
слушајевима:
1) укпликп директпру престане мандат збпг истека перипда на кпји је именпван, збпг
ппднпщеоа пставке или у слушају разрещеоа пре истека мандата;
2) укпликп буде дпнетп рещеое п суспензији директпра;
3) у слушају смрти или губитка ппслпвне сппспбнпсти директпра.
Врщилац дужнпсти мпже бити именпван на перипд кпји није дужи пд щест месеци.
У нарпшитп пправданим слушајевима Скупщтина ппщтине Курщумлија мпже дпнети
пдлуку п именпваоу врщипца дужнпсти директпра на јпщ један перипд пд щест месеци.
Унутрашоа прганизација
Члан 43.
Статутпм, ппщтим актима и другим актима Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу
Курщумлија '' ближе се уређују унутращоа прганизација Јавнпг предузећа, делпкруг пргана и
друга питаоа пд знашаја за рад и ппслпваое Јавнпг предузећа, у складу са закпнпм и пвим
угпвпрпм.
Радни пднпси
Члан 44.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса уређују се у Јавнпм
предузећу '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' у складу са закпнпм и актима псниваша.
Безбеднпст и здравље заппслених на раду
Члан 45.
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Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и здрављем на раду пстварују се
у складу са закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву закпна, а ближе се уређују ппщтим
актима Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' или угпвпрпм п раду.
Заштита живптне средине
Члан 46.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је дужнп да у пбављаоу свпје
делатнпсти пбезбеђује пптребне услпве за защтиту и унапређеое живптне средине и да
спрешава узрпке и птклаоа щтетне ппследице кпје угрпжавају прирпдне и радпм ствпрене
вреднпсти шпвекпве средине.
Статутпм Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' детаљније се
утврђују активнпсти предузећа ради защтите живптне средине, сагласнп закпну и прпписима
псниваша кпји регулищу пбласт защтите живптне средине.
Јавнпст рада предузећа
Члан 47.
Рад Јавнпг предузећа ' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је јаван.
За јавнпст рада Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' пдгпвпран је
директпр.
Дпступнпст инфпрмација
Члан 48.
Дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу
Курщумлија '' врщи у складу са пдредбама закпна кпји регулище пбласт слпбпднпг приступа
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Ппслпвна тајна
Члан 49.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци утврђени пдлукпм директпра или
Надзпрнпг пдбпра Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' шије би
саппщтаваое непвлащћенпм лицу билп прптивнп ппслпваоу Јавнпг предузећа и щтетилп би
оегпвпм ппслпвнпм угледу и интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ППШТИ АКТИ
Ппшти акти
Члан 50.
Опщти акти Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' су Статут и други
ппщти акти утврђена закпнпм.
Статут је пснпвни ппщти акт Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.
Други ппщти акти Јавнпг предузећа мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм Јавнпг
предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.
Ппјединишни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћени ппјединци у Јавнпм предузећу,
мпрају бити у складу са ппщтим актима Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија
''.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 51.
Јавнп предузеће '' Дирекција за изградоу Курщумлија '' је дужнп да Статут усагласи са
пвпм Одлукпм у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке.
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Остали ппщти акти надлежни пргани Јавнпг предузећа '' Дирекција за изградоу
Курщумлија '' су дужни да ускладе у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу Статута Јавнпг
предузећа '' Дирекција за изградоу Курщумлија ''.
Члан 52.
Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п псниваоу Јавнпг предузећа
''Дирекција за изградоу Курщумлија '' (''Службени лист ппщтине Курщумлија '' брпј 25 пд
17.10.2008 гпдине).
Члан 53.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг да пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм листу ппщтине
Курщумлија ''.

Брпј: I-02-22/013
У Куршумлији, дана 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.

На пснпву шлана 20. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“, брпј 129/07),
шлана 4, 5. и 65. став 1. Закпна п јавним предузећима („Службени гласник РС“, брпј 119/12),
шлана 2. и 3. Закпна п кпмуналним делатнпстима („Службени гласник РС“, брпј 88/11), кап и
шлана 41. Статута ппщтине Курщумлија, (Службени лист ппщтине Курщумлија брпј 22/08, 3/09
и 7/11, на седници Скупщтине ппщтине Курщумлија, кпја је пдржана дана 22.02.2013. гпдине
дпнета је следећа :
ПДЛУКА
п прпмени пснивачкпг акта Јавнпг преузећа
за пбављаое кпмуналне делатнпсти
„ ТППЛИЦА“ у Куршумлији
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Усклађиваое пснивачкпг акта
Члан 1.
Овпм Одлукпм се врщи прпмена пснивашкпг акта - Одлуке п прганизпваоу
Јавнпг предузећа за пбављаое кпмуналних делатнпсти „Тпплица“ (Међуппщтински службени
лист Нищ брпј 19/89) кпјим је прганизпванп кап Јавнп предузеће за пбављаое кпмуналних
делатнпсти „Тпплица“ уписанп у регистар Агенције за привредне регистре Рещеоем бр. БД.
65725/2005 пд 08.07.2005 гпдине, ради усклађиваоа са пдредбама Закпна п јавним
предузећима.
Псниваое јавнпг предузећа
Члан 2.
Ради пбезбеђиваоа услуга за снабдеваоем впдпм за пиће крајоих кприсника,
пдвпђеоа атмпсферских и птпадних впда, кап и псталих кпмуналних делатнпсти пснива се
Јавнп предузеће за пбављаое кпмуналних делатнпсти „Тпплица“ ( у даљем тексту : ЈПКД
„Тпплица“ ).
Циљеви псниваоа
Члан 3.
ЈПКД „Тпплица“ се пснива и ппслује ради пбезбеђиваоа трајнпг снабдеваоа впдпм за
пиће, пдвпђеоа атмпсферских и птпадних впда, кап и делатнпсти пд ппщтег интереса и
уреднпг задпвпљаваоа пптреба крајоих кприсника услуга.
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Предмет пдлуке
Члан 4.
Овпм Одлукпм, у складу са Закпнпм п јавним предузећима, регулисана су права и
пбавезе псниваша и ЈПКД „ Тпплица“, у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп :
назив и седищте псниваша ;
ппслпвнп име и седищте ЈПКД „Тпплица“;
претежна делатнпст ЈПКД „Тпплица“;
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти псниваша према ЈПКД „Тпплица“ и ЈПКД „Тпплица“ према
пснивашу;
услпви и нашин утврђиваоа и расппређиваоа дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитака и
снпщеоу ризика;
услпвима и нашину задуживаоа ЈПКД „Тпплица“;
заступаое ЈПКД „Тпплица“;
изнпс пснпвнпг капитала, кап и ппис, врста и вреднпст ненпвшанпг улпга ;
пргани ЈПКД „Тпплица“;
импвина кпја се не мпже птуђити;
распплагаое (птуђеое и прибављаое) стварима у јавнпј свпјини кпја су пренета у свпјину ЈПКД
„Тпплица“ у складу са закпнпм;
защтита живптне средине;
друга питаоа пд знашаја за несметанп пбављаое делатнпсти за кпју се пснива ЈПКД „Тпплица“ .
II ППДАЦИ П ПСНИВАЧУ
Пснивач јавнпг предузећа
Члан 5.
Осниваш ЈПКД „Тпплица“ је :
Опщтина Курщумлија, улица Прплетерских бригада бб, матишни брпј 07132735
.
Права псниваша пстварује Скупщтина ппщтине Курщумлија.
Правни статус јавнпг предузећа
Члан 6.
ЈПКД „Тпплица“ има статус правнпг лица, са правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима
утврђеним закпнпм.
ЈПКД „Тпплица“ у правнпм прпмету са трећим лицима има сва пвлащћеоа и
иступа у свпје име и за свпј рашун.
Пдгпвпрнпст за пбавезе јавнпг предузећа
Члан 7.
ЈПКД „ Тпплица“ за свпје пбавезе пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм.
Осниваш не пдгпвара за пбавезе ЈПКД „Тпплица“, псим у слушајевима
прпписаним закпнпм.
Заступаое и представљаое јавнпг предузећа
Члан 8.
ЈПКД „ Тпплица“ заступа и представља директпр.
III ППСЛПВНП ИМЕ И СЕДИШТЕ
Ппслпвнп име јавнпг предузећа
Члан 9.
ЈПКД „Тпплица“ ппслује ппд следећим ппслпвним именпм : Јавнп предузеће за
пбављаое кпмуналне делатнпсти „Тпплица“.
Скраћенп име је ЈПКД „Тпплица“.
О прпмени ппслпвнпг имена пдлушује Надзпрни пдбпр ЈПКД
„Тпплица“ уз сагласнпст псниваша.
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Седиште јавнпг предузећа
Члан 10.
Седищте ЈПКД „Тпплица“ је у Курщумлији, улица 7.Јули брпј 2.
О прпмени седищта ЈПКД „Тпплица“ пдлушије Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст псниваша.
Печат, штамбиљ и знак јавнпг предузећа
Члан 11.
ЈПКД „Тпплица“ ппседује свпј пешат и щтамбиљ са исписаним текстпм на српскпм
језику и ћирилишним писмпм.
Пешат је пкруглпг пблика и садржи пунп ппслпвнп име и седищте ЈПКД
„Тпплица“.
Штамбиљ је правпугапнпг пблика и садржи пунп ппслпвнп име,
седищте ЈПКД „Тпплица“ и местп за брпј и датум.
ЈПКД „Тпплица“ има свпј занак кпји садржи назив
и седищте ЈПКД „Тпплица“, а кпји ће бити дефинисан Статутпм ЈПКД „Тпплица“.
Упис јавнпг предузећа у регистар
Члан 12.
ЈПКД „Тпплица“ се уписује у регистар у складу са закпнпм кпјим се уређује правни
пплпжај привредних друщтава и ппступак регистрације, у складу са закпнпм.
Унутрашоа прганизација јавнпг предузећа
Члан 13.
ЈПКД „Тпплица“ ппслује кап јединствена радна целина.
Актпм директпра ЈПКД „Тпплица“, уређује се унутращоа прганизација и
систематизација ппслпва.
IV ДЕЛАТНПСТ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатнпст
Члан 14.
Претежна делатнпст ЈПКД „Тпплица“ је :
36.00 Сакупљаое, пречишћаваое и дистрибуција впде
Осим наведене претежне делатнпсти, ЈПКД „Тпплица“ ће се бавити и другим
делатнпстима кап щтп су :
37.00 Уклаоаое птпадних впда
38.11 Сакупљаое птпада кпји није ппасан
38.21 Третман и пдлагаое птпада кпји није ппасан
38.31 Демпнтажа плупина
39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у пбласти управљаоа птпадпм
81.30 Услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине
96.03 Ппгребне и српдне активнпсти
81.10 Услуге пдржаваоа пбјеката
47.80 Тргпвина на малп на тезгама и пијацама
42.11 Изградоа путева и аутппутева
42.21 Изградоа цевпвпда
43.11 Рущеое пбјеката
43.12 Припремна градилищта
43.22 Ппстављаое впдпвпдних, канализаципних, грејних и климатизпваних система
43.31 Малтерисаое
43.32 Уградоа стпларије
43.33 Ппстављаое ппдних и зидних пблпга
43.34 Бпјеое и застакљиваое
43.39 Остали заврщни радпви
43.91 Крпвни радпви
43.99 Остали неппменути специфишни грађевински радпви
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49.41 Друмски превпз терета
52.10 Складищтеое
52.21 Услужне делатнпсти у кппненпм сапбраћају (паркиралищта)
68.20 Изнајмљиваое властитих или изнајмљених некретнина и управљаое оима
71.12 Инжеоеријске делатнпсти и технишкп саветпваое
93.11 Делатнпст сппртских пбјеката
45.20 Одржаваое и ппправка мптпрних впзила
46.21 Тргпвина на великп житпм, сирпвим дуванпм, семеоем и хранпм за живптиое
46.22 Тргпвина на великп цвећем и садницама
46.31 Тргпвина на великп впћем и ппврћем
46.32 Тргпвина на великп меспм и прпизвпдима пд меса
46.33 Тргпвина на великп млешним прпизвпдима, јајима, јестивим уљима и мастима
46.34 Тргпвина на великп пићима
46.35 Тргпвина на великп дуванским прпизвпдима
46.36 Тргпвина на великп щећерпм, шпкпладпм и слаткищима
46.37 Тргпвина на великп кафпм, шајевима, какапм и зашинима
46.38 Тргпвина на великп псталпм хранпм, рибпм, љускарима и мекущцима
46.39 Неспецијализпвана тргпвина на великп хранпм, пићем и дуванпм
46.41 Тргпвина на великп текстилпм
46.42 Тргпвина на великп пдећпм и пбућпм
46.43 Тргпвина на великп електришним апаратима за дпмаћинствп
46.44 Тргпвина на великп ппрцуланпм, стакленпм рпбпм и средствима за шищћеое
46.45 Тргпвина на великп парфимеријским и кпзметишким прпизвпдима
46.49 Тргпвина на великп псталим прпизвпдима за дпмаћинствп
46.73 Тргпвина на великп дрветпм, грађевинским материјалпм и санитарнпм ппремпм
46.74 Тргпвина на великп металнпм рпбпм, инсталаципним материјалпм, ппремпм и
прибпрпм за грејаое
46.75 Тргпвина на великп хемијским прпизвпдима
46.76 Тргпвина на великп псталим пплупрпизвпдима
ЈПКД „Тпплица“ мпже без уписа у регистар да врщи и друге делатнпсти кпје служе пбављаоу
претежне делатнпсти, укпликп се за те делатнпсти испуоава услпве предвиђене закпнпм.
О прпмени делатнпсти ЈПКД „Тпплица“ кап п пбављаоу других делатнпсти кпје служе
пбављаоу претежне делатнпсти, пдлушује Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст псниваша у складу са
закпнпм.
Услпви за пбављаое делатнпсти кап делатнпсти пд ппштег интереса
Члан 15.
ЈПКД „Тпплица“ мпже да птппшне пбављаое делатнпсти кад надлежни државни прган
утврди да су испуоени услпви за пбављаое те делатнпсти у ппгледу :
технишке ппремљенпсти ;
кадрпвске псппспбљенпсти;
безбеднпсти и здравља у раду;
защтите и унапређеоа живптне средине и
других услпва прпписаних закпнпм.
Псниваое зависних друштава
Члан 16.
ЈПКД „Тпплица“ мпже да пснује зависнп друщтвп капитала за пбављаое из шлана 14.
пве Одлуке, у складу са Закпнпм п привредним друщтвима.
ЈПКД „Тпплица“ према зависнпм друщтву капитала из става 1. пвпг шлана, има
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти кпје има ппщтина Курщумлија, кап псниваш према ЈПКД
„Тпплица“.
На пдлуку из става 1. пвпг шлана сагласнпст даје Скупщтина ппщтине
Курщумлија.
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V ИМПВИНА ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА
Пснпвни капитал
Члан 17.
Оснпвни уписани капитал JПКД „Тплица“ изнпси 45.685.000,00 динара.
Импвина јавнпг предузећа
Члан 18.
Импвину ЈПКД „Тпплица“ шине правп свпјине на ппкретним и неппкретним стварима,
нпвшаним средствима и хартијама пд вреднпсти и друга импвинска права кпја су пренета у
свпјину ЈПКД „Тпплица“ укљушујуши и правп кприщћеоа на стварима у јавнпј свпјини ппщтине
Курщумлија.
ЈПКД „ Тпплица“ мпже кпристити средства у јавнпј и другим пблицима свпјине, у складу са
закпнпм, пдлукпм псниваша и ппсебним угпвпрпм кпјим се регулищу међуспбни пднпси, права
и пбавезе ЈПКД „Тпплица“ са једне стране и ппщтине Курщумлија, кап псниваша са друге
стране.
Члан 19.
Средства у јавнпј свпјини мпгу се улагати у капитал ЈПКД „Тпплица“, у складу са
закпнпм и актима Скупщтине ппщтине Курщумлија.
Пп пснпву улагаоа средстава из става 1. пвпг шлана ппщтина
Курщумлија стише уделе у ЈПКД „Тпплица“ кап и права пп пснпву тих удела.
Капитал у ЈПКД „Тпплица“ ппдељен на уделе уписује се у регистар.
Ппвећаое и смаоеое пснивачкпг капитала
Члан 20.
О ппвећаоу или смаоеоу пснпвнпг јавнпг капитала ЈПКД „Тпплица“ пдлушује
Скупщтина Опщтине Курщумлија, кап исниваш у складу са закпнпм.
Средства јавнпг предузећа
Члан 21.
ЈПКД „Тпплица“ , у пбављаоу свпјих делатнпсти, стише и прибавља средства из следећих
извпра :
прпдајпм прпизвпда и услуга,
из кредита,
из дпнација и ппклпна,
из бучета псниваша и бучета Републике Србије и
из псталих извпра у складу са закпнпм.
Расппдела дпбити
Члан 22.
Дпбит ЈПКД „Тпплица“ утврђена је у складу са закпнпм, мпже се расппделити за ппвећаое
пснпвнпг капитала, резерве или за друге намене, у складу са закпнпм, актима псниваша и пвпм
пдлукпм.
Начела за пдређиваое цена услуга
Члан 23.
Елементи за пбразпваое цена прпизвпда и услуга ЈПКД „Тпплица“ уређују се ппсебнпм
пдлукпм, кпју дпнпси Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.
Висина накнаде за исппруку впде фпрмира се у складу са нашелима
прпписаним закпнпм кпјим је уређена кпмунална делатнпст, и тп :
нашелпм „пптрпщаш плаћа“ ;
нашелпм „загађиваш плаћа“ ;
нашелпм дпвпљнпсти цене да ппкрије ппслпвне расхпде ;
нашелпм усаглащенпсти цена кпмуналних услуга са нашелпм приступашнпсти;
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нашелп неппстпјаоа разлике у ценама између разлишитих категприја пптрпщаша, сем акп се
разлика заснива на разлишитим трпщкпвима пбезбеђиваоа кпмуналне услуге.
Цене прпизвпда и услуга предузећа
Члан 24.
Елементи за пдређиваое цена кпмуналних услуга су :
ппслпвни расхпди исказани у ппслпвним коигама и и финансијским извещтајима;
расхпди за изградоу и рекпнструкцију пбјекта кпмуналне инфраструктуре и набавку ппреме,
према усвпјеним прпграмима и планпвима врщипца кпмуналне делатнпсти на кпје је јединица
лпкалне сампуправе дала сагласнпст;
дпбит врщипца кпмуналне делатнпсти.
Средства кпја су намеоена за финансираое пбнпве и изградое пбјекта кпмуналне
инфраструктуре исказују се ппсебнп и мпгу се упптребити самп за те намене.
Усвајаое захтева за измену цена
Члан 25.
ЈПКД „Тпплица“ је пбавезнп да захтев за измену цена прпизвпда и услуга укљуши у свпј
гпдищои прпграм ппслпваоа, у складу са шланпм 27. пве Одлуке.
Када се знашајније прпмене вреднпсти елемената, кпји су укљушени у метпдплпгију за
пбрашунаваое цена ЈПКД „Тпплица“ мпже тпкпм ппслпвне гпдине да ппднесе пснивашу
детаљнп пбразлпжен захтев за пдпбреое измене цена кпмуналних услуга, заједнп са
изменама гпдищоег прпграма ппслпваоа.
Измене гпдищоег прпграма ппслпваоа са предлпгпм за измену цена дпстављају се
Скупщтине ппщтине Курщумлија.
Унапређеое рада и развпја предузећа
Члан 26.
Унапређеое рада и развпја ЈПКД „Тпплица“ заснива се на дугпрпшнпм и средоерпшнпм
плану рада и развпја.
Планпвима и прпгрампм рада из става 1. пве Одлуке, утврђују се ппслпвна
пплитика и развпј ЈПКД „Тпплица“, пдређују се неппсредни задаци и утврђују средства и мере
за оихпвп изврщаваое.
Планпви и прпграми рада ЈПКД „Тпплица“ мпрају се заснивати
на закпнима кпјима се уређује пдређени пднпси у делатнпстима кпјима се бави ЈПКД
„Тпплица“, Стратегији управљаоа впдпм и Впдппривреднпм пснпвпм Републике Србије.
Планпви и прпграми
Члан 27.
Планпви и прпграми ЈПКД „Тпплица“ су :
план и прпграм развпја ЈПКД „Тпплица“,
финансијски планпви и
други планпви и прпграми.
Планпви и прпграми ЈПКД „Тпплица“ дпстављају се Скупщтини ппщтине Курщумлија
најкасније дп 1. децембра текуће гпдине за наредну гпдину.
Планпви и прпграми се сматрају дпнетим када на оих сагласнпст да Скупщтина
ппщтине Курщумлија.
VI ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА И ПСНИВАЧА
Права пснивача
Члан 28.
Пп пснпву ушещћа у пснпвнпм капиталу ЈПКД „Тпплица“, ппщтина Курщумлија, кап псниваш
има следећа права :
правп управљаоа ЈПКД „Тпплица“ на нашин утврђен Статутпм Јавнпг Предузећа;
правп на ушещће у расппдели дпбити Јавнпг предузећа;
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правп да буду инфпрмисани п ппслпваоу Јавнпг предузећа;
правп да ушествују у расппдели ликвидаципне или стешајне масе, накпн престанка Јавнпг
предузећа стешајем или ликвидацијпм, а пп измиреоу пбавеза и
друга права у складу са закпнпм.
Пбезбеђеое ппштег интереса
Члан 29.
Ради пбезбеђеоа ппщтег интереса у делатнпсти за кпју је ЈПКД „Тпплица“ пснпванп,
Скупщтина ппщтина Курщумлија даје сагласнпст на :
Статут ЈПКД „Тпплица“;
даваое гаранација, авала, јемства, залпга и других средстава пбезбеђиваоа за ппслпве кпји
нису из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса;
распплагаое ( прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј свпјини кпја су пренета у свпјину
ЈПКД „Тпплица“, веће вреднпсти, кпја је у неппсреднпј функцији пбављаоа делатнпсти пд
ппщтег интереса ;
улагаое капитала
статусне прпмене
акт п прпцени вреднпсти капитала и исказиваоу тпг капитала у акцијама, кап и на прпграм и
пдлуку п свпјинскпј трансфпрмацији и
друге пдлуке кпјима се уређује пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса у складу са закпнпм
Члан 30.
Опщтинскп веће даје сагласнпст на на :
Акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места.
Претхпдну сагласнпст на ппвећаое брпја заппслених.

Кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга
Члан 31.
ЈПКД „Тпплица је дужнп да делатнпст пд ппщтег интереса за кпју је пснпванп пбавља на нашин
кпјим се пбезбеђује сталнп, кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга крајоим
кприсницима.
Несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и ппреме
Члан 32.
ЈПКД „Тпплица“ је дужнп да предузима мере и активнпсти за редпвнп пдржаваое и несметанп
функципнисаое ппстрпјеоа и других пбјеката неппхпдних за пбављаое свпје делатнпсти, у
складу са закпнима и другим прпписима кпјима се уређују услпви пбављаоа делатнпсти пд
ппщтег интереса збпг кпје је пснпванп.
Ппремећај у ппслпваоу
Члан 33.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈПКД „Тпплица“, Скупщтина ппщтине Курщумлија,
предузеће мере кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое предузећа у
пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, у складу са закпнпм, а нарпшитп :
разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра,
пгранишеое права пгранка предузећа да иступа у правнпм прпмету са трећим лицима,
пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј свпјини,
друге мере пдређене закпнпм кпјим се уређују услпви и нашин пбављаоа делатнпсти пд
ппщтег интереса и пвпм Одлукпм.
Члан 34.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈПКД „Тпплица“, Опщтинскп веће предузеће мере
кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое предузећа у пбављаоу делатнпсти
пд ппщтег интереса, у складу са закпнпм, а нарпшитп :
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-прпмену унутращое прганизације ЈПКД „Тпплица“.
VII

ППСЛПВАОЕ, УТВРЂИВАОЕ И РАСППРЕЂИВАОЕ ДПБИТИ
Ппслпваое ппд тржишним услпвима
Члан 35.
ЈПКД „Тпплица“ ппслује пп тржищним услпвима, у складу са закпнпм.
Пружаое услуга кприсницима са теритприја других ппштина
Члан 36.
У пбављаоу свпје претежне делатнпсти, ЈПКД „Тпплица“ свпје прпизвпде и услуге
мпже исппрушивати, пднпснп пружати и кприсницима са теритприје других ппщтина и градпва,
ппд услпвпм да се ни на један нашин не угрпжава сталнп, кпнтинуиранп и квалитетнп
снабдеваое крајних кприсника са теритприје ппщтине Курщумлија.
Исппруку прпизвпда и пружаое услуга из става 1. пвпг шлана ЈПКД „Тпплица“
пбавља у складу са ппсебнп закљушеним угпвприма.
Расппдела дпбити
Члан 37.
Дпбит ЈПКД „Тпплица“ утврђена у складу са закпнпм, мпже се расппделити за
ппвећаое пснпвнпг капитала, резерве или за друге намене, у складу са закпнпм и ппсебнпм
пдлукпм Скупщтине ппщтине Курщумлија.
Ппслпвни резултат ЈПКД „ Тпплица“ утврђује се у временским
перипдима, на нашин и пп ппступку утврђеним закпнпм.
Одлуку п расппређиваоу дпбити дпнпси
Надзпрни пдбпр уз сагласнпст Скупщтине ппщтине Курщумлија.
VIII ПРГАНИ ЈАВНПГ ПЛАЋАОА
Пргани јавнпг предузећа
Члан 38.
Управљаое у ЈПКД „Тпплица“ је прганизпванп кап једнпдпмнп. Органи предузећа су :
Надзпрни пдбпр
Директпр
Надзпрни пдбпр
Састав надзпрнпг пдбпра
Члан 39.
Надзпрни пдбпр има председника и два шлана кпје именује Скупщтина ппщтине
Курщумлија, на перипд пд шетири гпдине, ппд услпвима, на нашин и пп ппступку утврђеним
закпнпм.
Један шлан надзпрнпг пдбпра именује се из реда заппслених, на нашин и пп ппступку кпји је
утврђен статутпм ЈПКД „Тпплица“.
Услпви за чланпве Надзпрнпг пдбпра
Члан 40.
За председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра именује се лице кпје испуоава следеће
услпве :
да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп;
да има стешенп виспкп пбразпваое трећег или другпг степена, пднпснп на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине;
да је струшоак у једнпј или вище пбласти из кпје је делатнпст пд ппщтег интереса за шије
пбављаое је пснпванп предузеће;
најмаое три гпдине искуства на рукпвпдећем пплпжају;
да ппседује струшнпст из пбласти финансија, права или кпрппративних управљаоа
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да није псуђиванп на услпвну или безуслпвну казну за криминална дела прптив привреде,
правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, кап и да му није изрешена мера безбеднпсти
забране пбављаоа претежне делатнпсти јавнпг предузећа.
Мандат чланпва надзпрнпг пдбпра
Члан 41.
Мандат председнику и шланпвима Надзпрнпг пдбпра престаје истекпм перипда на
кпји су именпвани, пставкпм или разрещеоем.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра разрещавају се пре истека перипда на кпји су
именпвани, укпликп :
- надзпрни пдбпр не дпстави пснивашу на сагласнпст гпдищои прпграм
ппслпваоа,
- псниваш не прихвати финансијски извещтај јавнпг предузећа,
- прппусте да предузму неппхпдне мере пред
надлежним прганима у слушају ппстпјаоа сумое да пдгпвпрнп лице јавнпг предузећа делује
на щтету јавнпг предузећа крщеоем директпрских дужнпсти, несавесним ппнащаоем и на
други нашин.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра
мпгу се разрещити пре истека перипда на кпји су именпвани, укпликп предузеће не испуни
гпдищои прпграм ппслпваоа или не пствари кљушне ппказатеље ушинка.
Председник и шланпви
Надзпрнпг пдбпра кпјима је престап мандат, дужни су да врще свпје дужнпсти дп именпваоа
нпвпг Надзпрнпг пдбпра, пднпснп именпваое нпвпг председника или шлана Надзпрнпг
пдбпра.
Надлежнпст Надзпрнпг пдбпра
Члан 42.
Надзпрни пдбпр :
утврђује ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве предузећа и стара се п оихпвпј реализацији;
усваја извещтај п степену реализације прпграма ппслпваоа;
дпнпси гпдищои прпграм ппслпваоа, уз сагласнпст псниваша;
надзире рад директпра;
врщи унутращои надзпр над ппслпваоем предузећа;
усппставља, пдпбрава и прати рашунпвпдствп, унутращоу кпнтрплу, финансијске извещтаје и
пплитику управљаоа ризицима;
утврђује финансијске извещтаје предузећа и дпставља их пснивашу ради даваоа сагласнпсти;
дпнпси статут уз сагласнпст псниваша;
пдлушује п статусним прпменама и псниваоу других правних субјеката, уз сагласнпст псниваша
дпнпси пдлуку п расппдели дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитка уз сагласнпст псниваша;
даје сагласнпст директпру за предузимаое ппслпва или радои у складу са закпнпм, статутпм и
пдлукпм псниваша;
закљушује угпвпре п раду на пдређенп време са директпрпм предузећа.
врщи друге ппслпве у складу са пвим закпнпм, статутпм и прпписима кпјима се утврђује
правни пплпжај привердних друщтава.
Надзпрни пдбпр не мпже пренети правп пдлушиваоа п питаоима из свпје надлежнпсти на
директпра или другп лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 43.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра имају правп на пдгпварајућу накнаду за рад у
Надзпрнпм пдбпру.
Висина накнаде из става 1. пвпг шлана утврђује псниваш на пснпву извещтаја п
степену реализације прпграма ппслпваоа ЈПКД „Тпплица“
Директпр
Члан 44.
Директпра предузећа именује Скупщтина ппщтине Курщумлија на перипд пд шетири
гпдине, а на пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса.
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На услпве за именпваое директпра предузећа, схпднп се примеоују пдредбе
Закпна п раду ( „Службени гласник РС“ брпј 24/05, 61/05, 64/09 ).
Директпр ЈПКД „Тпплица“ заснива радни пднпс на пдређенп време.
Надлежнпсти директпра
Члан 45.
Директпр ЈПКД „Тпплица“ :
1) представља и заступа предузећа;
2) прганизује и рукпвпди прпцеспм рада;
3) впди ппслпваое предузећа;
4) пдгпвара за закпнитпст рада предузећа;
5) предлаже гпдищои прпграм ппслпваоа и
предузима мере за оегпвп спрпвпђеое;
6 )предлаже финансијске извещтаје;
7) изврщава пдлуке Надзпрнпг
пдбпра;
8) врщи друге ппслпве
утврђене закпнпм и статутпм предузећа.
Зарада директпра
Члан 46.
Директпр има правп на зараду, а мпже имати правп на стимулацију у слушају кад
предузеће ппслује са ппзитивним ппслпвним резултатима.
Одлуку п исплати стимулације дпнпси Скупщтина ппщтине Курщумлија.
Мандат директпра
Члан 47.
Мандат директпра престаје истекпм перипда на кпји је именпван, пставкпм или
разрещеоем.
Разрешеое директпра
Члан 48.
Предлпг за разрещеое мпже ппднети Надзпрни пдбпр предузећа.
Предлпг за разрещеое мпра бити пбразлпжен са прецизнп наведеним
разлпзима збпг кпјих се предлаже разрещеое.
Члан 49.
Скупщтина ппщтине Курщумлија мпже разрещити директпра ппд услпвима предвиђеним
закпнпм.
Суспензија директпра
Члан 50.
Укпликп прптив директпра ступи на снагу пптужница за кривишна дела прптив привреде,
правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, Скупщтина ппщтине Курщумлија дпнпси рещеое
п суспензији.
Суспензија траје дпк се ппступак правпснажнп не пкпнша.
Вршилац дужнпсти директпра
Члан 51.
Скупщтина ппщтине Курщумлија именује врщипца дужнпсти директпра у следећим
слушајевима :
1) укпликп директпру престане мандат збпг истека перипда на кпји је именпван, збпг
ппднпщеоа пставке или у слушају разрещеоа пре истека мандата;
2) укпликп буде дпнетп рещеое п суспензији директпра;
3) у слушају смрти или губитка ппслпвне сппспбнпсти директпра.
Врщилац дужнпсти мпже бити именпван на перипд кпји није
дужи пд щест месеци.
У нарпшитп пправданим слушајевима Скупщтина ппщтине
Курщумлија мпже дпнети пдлуку п именпваоу врщипца дужнпсти директпра на јпщ један
перипд пд щест месеци.
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IX ППРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Ппремећаји у ппслпваоу
Члан 52.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈПКД „Тпплица“, Скупщтина ппщтине Курщумлија,
мпже предузети мере прпписане закпнпм, ради пбезбеђеоа услпва за несметанп
функципнисаое ЈПКД „Тпплица“ и пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп :
- прпмену унутращое прганизације Јавнпг предузећа;
- разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра и
именпваое привременпг пргана Јавнпг предузећа;
- пгранишаое права ппјединих делпва
Јавнпг предузећа да иступају у правнпм прпмету са трећим лицима;
- пгранишеое у ппгледу права
распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј свпјини.
Пствариваое права на штрајк
Члан 53.
Штрајк је прекид рада кпји заппслени прганизују ради защтите спјих
прпфесипналних и екпнпмских интереса пп пснпву рада.
У ЈПКД „Тпплица“ правп на щтрајк заппслени пстварују у
складу са закпнпм, кплективним угпвпрпм и ппсебним актпм псниваша.
У слушају щтрајка радника ЈПКД „Тпплица“, мпра
се пбезбедити минимум прпцеса рада у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса.
Минимум прпцеса рада ппсебнпм пдлука
утврђује Скупщтина ппщтине Курщумлија, у складу са закпнпм.
Унутрашоа прганизација
Члан 54.
Статутпм, ппщтим актима и другим актима ЈПКД „Тпплица“ ближе се уређују
унутращоа прганизација предузећа, делпкруг пргана и друга питаоа пд знашаја за рад и
ппслпваое предузећа, у складу са закпнпм.
Радни пднпси
Члан 55.
Права пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса уређују се
кплективним угпвпрпм ЈПКД „Тпплица“ у складу са закпнпм и актима псниваша.
Кплективни угпвпр ЈПКД „Тпплица“ мпра бити сагласан са
закпнпм, ппщтим и ппсебним кплективним угпвпрпм.
Безбеднпст и здравље заппслених на раду
Члан 56.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и здрављем на раду
пстварују се у складу са закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву закпна, а ближе се уређују
кплективним угпвпрпм, ппщтим актима ЈПКД „Тпплица“ или угпвпрпм п раду.
Заштита живптне средине
Члан 57.
ЈПКД „Тпплица“ је дужнп да у пбављаоу свпје делатнпсти пбезбеђује
пптребне услпве за защтиту и унапређеое живптне средине и да спрешава узрпке и птклаоа
щтетне ппследице кпје угрпжавају прирпдне и радпм ствпрене вреднпсти шпвекпве средине.
Статутпм ЈПКД „Тпплица“ детаљније се утврђују активнпсти предузећа ради защтите живптне
средине, сагласнп закпну и прпписима псниваша кпји регулищу пбласт защтите живптне
средине.
Јавнпст рада предузећа
Члан 58.
Рад ЈПКД „ Тпплица“ је јаван.
За јавнпст рада ЈПКД „Тпплица“ пдгпвпран је директпр.
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Дпступнпст инфпрмација
Члан 59.
Дпступнпст инфпрмациа пд јавнпг знашаја ЈПКД „Тпплица“ врщи у складу са пдредбама закпна
кпји регулище пбласт слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Ппслпвна тајна
Члан 60.
Ппслпвнпм тајнпм се сматрају исправе и ппдаци утврђени пдлукпм директпра или Надзпрнпг
пдбпра ЈПКД „Тпплица“ шије би саппщтаваое непвлащћенпм лицу билп прптивнп ппслпваоу
предузећа и щтетилп би оегпвпм ппслпвнпм угледу и интересима.
Х
СТАТУТ И ДРУГИ ППШТИ АКТИ
Ппшти акти
Члан 61.
Опщти акти ЈПКД „Тпплица“ су Статут и други ппщти акти утврђени закпнпм.
Статут је пснпвни ппщти акт ппщти акт ЈПКД „Тпплица“.
Други ппщти акт Јавнпг предузећа мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм ЈПКД „
Тпплица“.
Ппјединашни акти кпје кпје дпнпсе пргани и пвлащћени ппјединци у
Јавнпм предузећу, мпрају бити у складу са ппщтим актима ЈПКД „Тпплица“.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 62.
ЈПКД „Тпплица“ је дужнп да Статут усагласи са пвпм Одлукпм у рпку пд 30 дана пд
ступаоа на снагу пве пдлуке.
Остали ппщти акти надлежни пргани ЈПКД „Тпплица“ су дужни да
ускладе у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу Статута ЈПКД „Тпплица“.
Члан 63.
Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п прганизпваоу (псниваоу)
ЈПКД „Тпплица“ брпј: 01-352-8/89 пд 28.12.1989 гпдине, пбјављена у Међуппщтинскпм
Службенпм листу Нищ бр.19/89.
Члан 64.
Ова пдлука ступа на снагу псмпг да пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
Брпј : I-02-25/013
Датум : 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гпран Бпјпвић,прпф.с.р.

На пснпву шлана 20. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“, брпј
129/07), шлана 4, 5. и 65. став 1. Закпна п јавним предузећима („Службени гласник РС“, брпј
119/12), , кап и шлана 41 Статута ппщтине Курщумлија (Службени лист ппщтине Курщумлија
брпј 22/08, 3/09 и 7/11), на седници Скупщтине ппщтине Курщумлија, кпја је пдржана дана
22.02.2013. гпдине дпнета је следећа :
П Д Л У К А
П ПРПМЕНИ ПСНИВАЧКПГ АКТА ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА
„Ј.П. „ЗА УПРАВЉАОЕ КПРИШЋЕОЕ И ИЗГРАДОУ СППРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПБЈЕКАТА’’–
КУРШУМЛИЈА, КУРШУМЛИЈА
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Усклађиваое пснивачкпг акта
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Члан 1.
Овпм Одлукпм врщи се прпмена пснивашкпг акта – Одлуке п псниваоу “Јавнпг
предузећа за управљаое, кприщћеое и изградоу сппртских и рекреативних пбјеката
Курщумлија” у Курщумлији Bрпј I- 022-12/2001) кпјим је прганизпванп кап “Јавнп предузеће за
управљаое, кприщћеое и изградоу сппртских и рекреативних пбјеката Курщумлија” у
Курщумлији уписанп у регистар Агенције за привредне регистре Рещеоем бр. 199720/2009 пд
31.12.2009 гпдине, претежна делатнпст: 9311 – Делатнпст сппртскихпбјеката, ради
усклађиваоа са пдредбама Закпна п јавним предузећима.
Псниваое јавнпг предузећа
Члан 2.
Ради развпја и унапређеоа сппрта и сппртских активнпсти,пбезбеђиваоа технишкптехнплпщкпг и екпнпмскпг јединства за искприщћаваое и пдржаваое сппртских пбјеката,
пружаое услуга у пбављаоу сппртскп-рекреативних активнпсти грађана.пснива се Јавнп
предузеће за управљаое, кприщћеое и изградоу сппртских и рекреативних пбјеката
Курщумлија у Курщумлији (у даљем тексту: Јавнп предузеће ''Сппртски центар'').
Циљеви псниваоа
Члан 3.
Јавнп предузеће ''Сппртски центар'' се пснива за пбављаое делатнпсти ради стицаоа
дпбити, у свему ппд услпвима и на нашин утврђен даљим пдредбама Одлуке п псниваоу ЈП
СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији.
Ради развпја, унапређеоа сппрта у ппщтини Курщумлија и раципналнпг управљаоа,
кприщћеоа, изградое сппртских пбјеката.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији има правп да у правнпм прпмету закљушује угпвпре
и врщи друге правне ппслпве и радое, у пвиру свпг предмета ппслпваоа и свпје правне и
ппслпвне сппспбнпсти, кап делатнпсти пд ппщтег интереса и уреднпг задпвпљаваоа пптреба
крајоих кприсника услуга.
Предмет пдлуке
Члан 4.
Овпм Одлукпм, у складу са Закпнпм п јавним предузећима, регулисана су права и
пбавезе псниваша ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег
интереса, а нарпшитп:
- назив и седищте псниваша;
- ппслпвнп име и седищте ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији
- претежна делатнпст ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији;
- права, пбавезе и пдгпвпрнпсти псниваша – Опщтине Курщумлија према Јавнпм предузећу
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији и ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији према пснивашу Опщтини Курщумлија.
- услпви и нашин утврђиваоа и расппређиваоа дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитака и
снпщеоу ризика;
- услпвима и нашину задуживаоа ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији
- заступаое ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији;
- изнпс пснпвнпг капитала, кап и ппис, врста и вреднпст ненпвшанпг улпга;
- пргани ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији
- импвина кпја се не мпже птуђити;
- распплагаое (птуђеое и прибављаое) стварима у јавнпј свпјини кпја су
пренета у свпјину
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији у складу са закпнпм;
- защтита живптне средине;
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- друга питаоа пд знашаја за несметанп пбављаое делатнпсти за кпју се пснива ЈП СПЦ
„Курщумлија“ у Кущумлији.
II ППДАЦИ П ПСНИВАЧУ
Пснивач јавнпг предузећа
Члан 5.
Осниваш Јавнпг предузећа ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији је:
Опщтина Курщумлија улица Прплетерских бригада бб, матишни брпј 07132727.
Права псниваша пстварује Скупщтина ппщтине Курщумлија.
Правни статус јавнпг предузећа
Члан 6.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији има статус правнпг лица, са правима, пбававезама и
пдгпвпрнпстима утврђеним закпнпм.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији у правнпм прпмету са трећим лицима има сва
пвлащћеоа и иступа у свпје име и за свпј рашун.
Пдгпвпрнпст за пбавезе јавнпг предузећа
Члан 7.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији. за свпје пбавезе пдгпвара целпкупнпм свпјпм
импвинпм.
Осниваш Опщтина Курщумлија не пдгпвара за пбавезе Јавнпг предузећа '' Сппртски
центар'', псим у слушајевима прпписаним закпнпм.
Заступаое и представљаое јавнпг предузећа
Члан 8.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији. заступа и представља директпр.
III

ППСЛПВНП ИМЕ И СЕДИШТЕ

Ппслпвнп име јавнпг предузећа
Члан 9.
Јавнп предузеће ппслује ппд следећим ппслпвним именпм : Јавнп предузеће за
управљаое, кприщћеое сппртских рекреативних пбјеката Курщумлија, Курщумлија, Свете Ане
бб, скраћенп ппслпвнп име је ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији.
О прпмени ппслпвнпг имена пдлушује Надзпрни пдбпр Јавнпг предузећа '' Сппстскпг
центра'', уз сагласнпст псниваша.
Седиште јавнпг предузећа
Члан 10.
Седищте ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији је у Курщумлији, улица Свете Ане бб.
О прпмени седищта Јавнпг предузећа '' ЈП „Сппртски центар“. '' пдлушује Надзпрни
пдбпр, уз сагласнпст псниваша.
Печат, штамбиљ и знак јавнпг предузећа
Члан 11.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији ппседује свпј пешат и щтамбиљ са исписаним
текстпм на српскпм језику и ћирилишким писмпм.
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Пешат је пкруглпг пблика и садржи и на оему је уписанп: ЈП сппртскп ппслпвни центар
„Курщумлија“ са П.О. Курщумлија.
Штамбиљ је правпугапнпг пблика ина оему је уписанп у првпм реду – Јавнп предузеће,
у другпм реду – Сппртскп ппслпвни центар, у трећем реду „Курщумлија“ са п.п., у шетвртпм
реду – пзнака за брпј, у петпм реду – датум и гпдина и у щестпм реду – Курщумлија, Свете Ане
бб.
Упис јавнпг предузећа у регистар
Члан 12.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији се за пбављаое свпје делатнпсти пд ппщтег
интереса, утврђене пвпм пдлукпм, уписује у регистар у складу са закпнпм кпјим се уређује
правни пплпжај привредних друщтава и ппступак регистрације, у складу са закпнпм.
Унутрашоа прганизација јавнпг предузећа
Члан 13.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији ппслује кап јединствена радна целина.
Актпм директпра Јавнпг предузећа „Сппртски центар“, уређује се унутращоа
прганизација и систематизација ппслпва.
IV

ДЕЛАТНПСТ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатнпст
Члан 14.
Оснпвна делатнпст ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији:
93.11 Делатнпст сппртских пбјеката
Осим наведене претежне ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији ће се бавити другим
делатнпстима кап щтп су:
93.12 Делатнпст сппртских клубпва,
93.13 Делатнпст фитнес клубпва,
93.19 Остале сппртске делатнпсти,
93.2 Остале забавне и рекреативне делатнпсти,
93.21 Делатнпст забавних и тематских паркпва,
93.29 Остале забавне и рекреативне делатнпсти,
47.25 Тргпвина на малп пићима у специјализпваним прпдавницама,
56.10 Делатнпст рестпрана и ппкретних угпститељских пбјеката.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији мпже без уписа у регистар да врщи и друге
делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти, укпликп за те делатнпсти испуоава
услпве предвиђене закпнпм.
О прпмени делатнпсти ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији, кап и п пбављаоу других
делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти, пдлушује Надзпрни пдбпр, уз
сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.
Услпви за пбављаое делатнпсти кап делатнпсти пд ппштег интереса
Члан 15.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у Кущумлији наставља са пбављаоем делатнпсти у складу са
пснивашким актпм и закпнпм.
V

ИМПВИНА ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Пснпвни капитал
Члан 16.
Оснпвни капитал Јавнпг предузећа „Сппртски центар“ изнпси 5.000,000 РСД.
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Импвина јавнпг предузећа
Члан 17.
Импвину ЈП СПЦ „Курщумлија“ шине правп свпјине на ппкретним и неппкретним
стварима, нпвшаним средствима и хартијама пд вреднпсти и друга импвинска права кпја су
пренета у свпјину Јавнпг предузећа „Сппртски центар“, укљушујући и правп кприщћеоа на
стварима у јавнпј свпјини ппщтине Курщумлија.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ мпже кпристити средства у јавнпј и другим пблицима свпјине, у
складу са закпнпм, пдлукпм псниваша и ппсебним угпвпрпм кпјим се регулищу међуспбни
пднпси, права и пбавезе ЈП СПЦ „Курщумлија“ са једне и ппщтине Курщумлија, кап псниваша,
са друге стране.
Члан 18.
Средства у јавнпј свпјини мпгу се улагати у капитал ЈП СПЦ „Курщумлија“ ЈП СПЦ
„Курщумлија“ у складу са закпнпм и актима Скупщтине ппщтине Курщумлија.
Пп пснпву улагаоа средстава из става 1. пвпг шлана ппщтина Курщумлија стише уделе у
ЈП СПЦ „Курщумлија“ ,кап и права пп пснпву тих удела.
Капитал у ЈП СПЦ „Курщумлија“ ппдељен на уделе уписује се у регистар.
Ппвећаое и смаоеое пснивачкпг капитала
Члан 19.
О ппвећаоу или смаоеоу пснпвнпг капитала ЈП СПЦ „Курщумлија“ пдлушује ппщтина
Курщумлија, кап псниваш у складу са закпнпм.
Средства јавнпг предузећа
Члан 20.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ у пбављаоу свпјих делатнпсти, стише и прибавља средства јпщ из
следећих извпра:
прпдајпм прпизвпда и услуга,
из кредита,
из дпнација и ппклпна,
из бучета псниваша Опщтине Курщумлија и бучета Републике Србије и
из псталих извпра, у складу са закпнпм.
Расппдела дпбити
Члан 21.
Дпбит ЈП СПЦ „Курщумлија“, утврђена у складу са закпнпм, мпже се расппделити за
ппвећаое пснпвнпг капитала, резерве или за друге намене, у складу са закпнпм, актима
псниваша и пвпм пдлукпм.
Начела за пдређиваое цене услуга
Члан 22.
Елементи за пбразпваое цена услуга ЈП СПЦ „Курщумлија“ уређују се ппсебнпм
пдлукпм, кпју дпнпси Надзпрни пдбпр, пп уз сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.
Цене прпизвпда и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи за пдређиваое цена услуга су :
1) ппслпвни расхпди исказани у ппслпвним коигама и финансијским извещтајима;
2) дпбит врщипца услуга.
Усвајаое захтева за измену цена
Члан 24.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ је пбавезнп да захтев за измену цена прпизвпда и услуга укљуши
у свпј гпдищои прпграм ппслпваоа, у складу са шланпм 26. пве Одлуке.
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Када се знашајније прпмене вреднпсти елемената, кпји су укљушени у метпдплпгију за
пбрашунаваое цена, ЈП СПЦ „Курщумлија“ мпже да тпкпм ппслпвне гпдине да ппднесе
пснивашу детаљнп пбразлпжен захтев за пдпбреое измене цена кпмуналних услуга, заједнп са
изменама гпдищоег прпграма ппслпваоа.
Измене гпдищоег прпграма ппслпваоа са предлпгпм за измену цена се дпстављају се
Скупщтини ппщтине Курщумлија.
Унапређеое рада и развпја предузећа
Члан 25.
Унапређеое рада и развпја ЈП СПЦ „Курщумлија“ заснива се на дугпрпшнпм и
средопрпшнпм плану рада и развпја.
Планпвима и прпгрампм рада из става 1. пве Одлуке, утврђују се ппслпвна пплитика и
развпј ЈП СПЦ „Курщумлија“, пдређују се неппсредни задаци и утврђују средства и мере за
оихпвп изврщаваое.
Планпви и прпграми рада ЈП СПЦ „Курщумлија“ мпрају се заснивати на закпнима
кпјима се уређују пдређени пднпси у делатнпстима кпјима се бави ЈП СПЦ „Курщумлија“
Планпви и прпграми
Члан 26.
Планпви и прпграми ЈП СПЦ „Курщумлија“ су:
– план и прпграм развпја Јавнпг предузећа,
– финансијски планпви и
– други планпви и прпграми,
Планпви и прпграми ЈП СПЦ „Курщумлија“ дпстављају се Скупщтини 0пщтине
Курщумлије најкасније дп 1. децембра текуће гпдине за наредну гпдину.
Планпви и прпграми се сматрају дпнетим када на оих сагласнпст да Скупщтина
града/ппщтине.
VI

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА И ПСНИВАЧА

Права пснивача
Члан 27.
Пп пснпву ушещћа у пснпвнпм капиталу ЈП СПЦ „Курщумлија“ , ппщтина Курщумлија,
кап псниваш има следећа права:
- правп управљаоа ЈП СПЦ „Курщумлија“ на нашин утврђен Статутпм Јавнпг предузећа;
- правп на ушещће у расппдели дпбити Јавнпг предузећа;
- правп да буду инфпрмисани п ппслпваоу Јавнпг предузећа;
- правп да ушествују у расппдели ликвидаципне или стешајне масе, накпн престанка
Јавнпг предузећа стешајем или ликвидацијпм, а пп измиреоу пбавеза и
- друга права у складу са закпнпм.
Пбезбеђеое ппштег интереса
Члан 28.
Ради пбезбеђеоа ппщтег интереса у делатнпсти за кпју је ЈП СПЦ „Курщумлија“
пснпванп, Скупщтина ппщтине Курщумлије даје сагласнпст на:
- Статут ЈП СПЦ „Курщумлија“
- даваое гаранција, авала, јемства, залпга и других средстава пбезбеђеоа за ппслпве
кпји нису из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса;
- распплагаое (прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј свпјини кпја су пренета у
свпјину ЈП СПЦ „Курщумлија“ ,веће вреднпсти, кпја је у неппсреднпј функији пбављаоа
делатнпсти пд ппщтег интереса
- улагаоа капитала;
- статусне прпмене;
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- акт п прпцени вреднпсти капитала и исказиваоу тпг капитала у акцијама, кап и на
прпграм и пдлуку п свпјинскпј трансфпрмацији и
- друге пдлуке кпјима се уређује пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса у складу са
закпнпм и пвим угпвпрпм.
Члан 29.
Опщтинскп веће даје сагласнпст на:
1. Акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места.
2. Претхпдну сагласнпст на ппвећаое брпја заппслених.
Кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга
Члан 30.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ је дужнп да делатнпст пд ппщтег интереса за кпју је пснпванп
пбавља на нашин кпјим се пбезбеђује сталнп, кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга
крајоим кприсницима.
Несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и ппреме
Члан 31.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ је дужнп да предузима мере и активнпсти за редпвнп пдржаваое
и несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и других пбјеката неппхпдних за пбављаое свпје
делатнпсти, у складу са закпнима и другим прпписима кпјима се уређују услпви пбављаоа
делатнпсти пд ппщтег интереса збпг кпје је пснпванп.
Ппремећај у ппслпваоу
Члан 32.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈП СПЦ „Курщумлија“, Скупщтина ппщтине
Курщумлија предузеће мере кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое
предузећа у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, у складу са закпнпм, а нарпшитп :
- разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра,
- пгранишеое права пгранка Јавнпг предузећа да иступа у правнпм прпмету са трећим
лицима,
- пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј свпјини,
- друге мере пдређене закпнпм кпјим се уређују услпви и нашин пбављаоа делатнпсти
пд ппщтег интереса и пвпм Одлукпм.
Члан 33.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈП СПЦ „Курщумлија“, Опщтинскп веће предузеће
мере кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое предузећа у пбављаоу
делатнпсти пд ппщтег интереса, у складу са закпнпм, а нарпшитп :
- прпмену унутращое прганизације Јавнпг предузећа.
VII

ППСЛПВАОЕ, УТВРЂИВАОЕ И РАСППРЕЂИВАОЕ ДПБИТИ

Ппслпваое ппд тржишним услпвима
Члан 34.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ ппслује пп тржищним услпвима, у складу са закпнпм.
Пружаое услуга кприсницима са теритприје других ппштина.
Члан 35.
У пбављаоу свпје претежне делатнпсти, ЈП СПЦ „Курщумлија“ свпје услуге мпже
исппрушивати, пднпснп пружати и кприсницима са теритприје других ппщтина и градпва, ппд
услпвпм да се ни на кпји нашин не угрпжава сталнп, кпнтинуиранп и квалитетнп снабдеваое
крајоих кприсника са теритприје ппщтине Курщумлија.
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Пружаое услуга из става 1. пвпг шлана ЈП СПЦ „Курщумлија“ пбавља у складу са
ппсебнп закљушеним угпвприма.
Расппдела дпбити
Члан 36.
Дпбит ЈП СПЦ „Курщумлија“, утврђена у складу са закпнпм, мпже се расппделити за
ппвећаое пснпвнпг капитала, резерве или за друге намене, у складу са закпнпм и ппсебнпм
пдлукпм Скупщтине ппщтине Курщумлија.
Ппслпвни резултат ЈП СПЦ „Курщумлија“ утврђује се у временским перипдима, на
нашин и пп ппступку утврђеним закпнпм.
Одлуку п расппређиваоу дпбити дпнпси Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст Скупщтине
ппщтине Курщумлија.
VIII

ПРГАНИ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Пргани јавнпг предузећа
Члан 37.
Управљаое у ЈП СПЦ „Курщумлија“ је прганизпванп кап једнпдпмнп.
Органи предузећа су:
1) Надзпрни пдбпр
2) директпр
1) Надзпрни пдбпр
Састав Надзпрнпг пдбпра
Члан 38.
Надзпрни пдбпр има председника и два шлана кпје именује Скупщтина ппщтине
Курщумлија, на перипд пд шетири гпдине, ппд услпвима, на нашин и пп ппступку утврђеним
закпнпм.
Један шлан Надзпрнпг пдбпра именује се из реда заппслених, на нашин и пп ппступку
кпји је утврђен ЈП СПЦ „Курщумлија“.
Услпви за чланпве Надзпрнпг пдбпра
Члан 39.
За председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра именује се лице кпје испуоава следеће
услпве:
- да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп;
- да има стешенп виспкп пбразпваое трећег или другпг степена, пднпснп на пснпвним
студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине;
- да је струшоак у једнпј или вище пбласти из кпје је делатнпст пд ппщтег интереса за
шије пбављаое је псниванп јавнп предузеће;
- најмаое три гпдине искуства на рукпвпдећем пплпжају;
- да ппседује струшнпст из пбласти финансија, права или кпрппративних управљаоа;
- да није псуђиванп на услпвну или безуслпвну казну за криминална дела прптив
привреде, правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, кап и да му није изрешена мера
безбеднпсти забране пбављаоа претежне делатнпсти јавнпг предузећа.
Мандат чланпва Надзпрнпг пдбпра
Члан 40.
Мандат председнику и шланпвима Надзпрнпг пдбпра престаје истекпм перипда на кпји
су именпвани, пставкпм или разрещеоем.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра разрещавају се пре истека перипда на кпји су
именпвани, укпликп:
- надзпрни пдбпр не дпстави пснивашу на сагласнпст гпдищои прпграм ппслпваоа,

Страна 51

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.3

Датум: 25.02.2013.гпдине

- псниваш не прихвати финансијски извещтај јавнпг предузећа,
- прппусте да предузму неппхпдне мере пред надлежним прганима у слушају ппстпјаоа
сумое да пдгпвпрнп лице јавнпг предузећа делује на щтету јавнпг предузећща крщеоем
директпрских дужнпсти, несавесним ппнащаоем и на други нашин.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра мпгу се разрещити пре истека перипда на
кпји су именпвани, укпликп предузеће не испуни гпдищои прпграм ппслпваоа или не пствари
кљушне ппказатеље ушинка.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра кпјима је престап мандат, дужни су да врще
свпје дужнпсти дп именпваоа нпвпг Надзпрнпг пдбпра, пднпснп именпваое нпвпг
председника или шлана Надзпрнпг пдбпра.
Надлежнпст Надзпрнпг пдбпра
Члан 41.
Надзпрни пдбпр:
1) утврђује ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве предузећа и стара се п оихпвпј
реализацији;
2) усваја извещтај п степену реализације прпграма ппслпваоа;
3) дпнпси гпдищои прпграм ппслпваоа, уз сагласнпст псниваша;
4) надзире рад директпра:
5) врщи унутращои надзпр над ппслпваоем предузећа;
6) усппставља, пдпбрава и прати рашунпвпдствп, унутращоу кпнтрплу, финансијске
извещтаје и пплитику управљаоа ризицима;
7) утврђује финансијске извещтаје предузећа и дпставља их пснивашу ради даваоа
сагласнпсти;
8) дпнпси статут уз сагласнпст псниваша,
9) пдлушује п статусним прпменама и псниваоу других правних субјеката, уз сагласнпст
псниваша;
10) дпнпси пдлуку п расппдели дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитка уз сагласнпст
псниваша;
11) даје сагласнпст директпру за предузимаое ппслпва или радои у складу са
закпнпм, статутпм и пдлукпм псниваша;
12) закљушује угпвпре п раду на пдређенп време са директпрпм предузећа.
13) врщи друге ппслпве у складу са пвим закпнпм, статутпм и прпписима кпјима се
утврђује правни пплпжај привредних друщтава.
Надзпрни пдбпр не мпже пренети правп пдлушиваоа п питаоима из свпје
надлежнпсти на директпра или другп лице у предузећу.
Накнада за рад
Члан 42.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра имају правп на пдгпварајућу накнаду за рад у
Надзпрнпм пдбпру.
Висину накнаде из става 1. пвпг шлана утврђује псниваш на пснпву извещтаја п степену
реализације прпграма ппслпваоа ЈП СПЦ „Курщумлија“.
2) Директпр
Члан 43.
Директпра предузећа именује Скупщтина ппщтине Курщумлија на перипд пд шетири
гпдине, а на пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса.
На услпве за именпваое директпра предузећа, схпднп се примеоују пдредбе Закпна п
раду (''Службени гласник РС'', брпј 24/05, 61/05 и 64/09).
Директпр ЈП СПЦ „Курщумлија“ заснива радни пднпс на пдређенп време.
Надлежнпсти директпра
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Члан 44.
Директпр ЈП СПЦ „Курщумлија“:
1) представља и заступа предузећа;
2) прганизује и рукпвпди прпцеспм рада;
3) впди ппслпваое предузећа;
4) пдгпвара за закпнитпст рада предузећа;
5) предлаже гпдищои прпграм ппслпваоа и предузима мере за оегпвп спрпвпђеое;
6) предлаже финансијске извещтаје;
7) изврщава пдлуке надзпрнпг пдбпра;
8) врщи друге ппслпве утврђене закпнпм и статутпм предузећа.
Зарада директпра
Члан 45.
Директпр има правп на зараду, а мпже имати правп на стимулацију у слушају кад
предузеће ппслује са ппзитивним ппслпвним резултатима.
Одлуку п исплати стимулације дпнпси Скупщтина ппщтине Курщумлија.
Мандат директпра
Члан 46.
Мандат директпра престаје истекпм перипда на кпји је именпван, пставкпм или
разрещеоем.
Разрешеое директпра
Члан 47.
Предлпг за разрещеое мпже ппднети Надзпрни пдбпр предузећа.
Предлпг за разрещеое мпра бити пбразлпжен са прецизнп наведеним разлпзима збпг
кпјих се предлаже разрещеое.
Члан 48.
Скупщтина ппщтине Курщумлија мпже разрещити директпра ппд услпвима
предвиђеним закпнпм.
Суспензија директпра
Члан 49.
Укпликп прптив директпра ступи на снагу пптужница за кривишна дела прптив
привреде, правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, Скупщтина ппщтине Курщумлија
дпнпси рещеое п суспензији.
Суспензија траје дпк се ппступак правпснажнп не пкпнша.
Вршилац дужнпсти директпра
Члан 50.
Скупщтина ппщтине Курщумлија именује врщипца дужнпсти директпра у следећим
слушајевима:
1) укпликп директпру престане мандат збпг истека перипда на кпји је именпван, збпг
ппднпщеоа пставке или у слушају разрещеоа пре истека мандата;
2) укпликп буде дпнетп рещеое п суспензији директпра;
3) у слушају смрти или губитка ппслпвне сппспбнпсти директпра.
Врщилац дужнпсти мпже бити именпван на перипд кпји није дужи пд щест месеци.
У нарпшитп пправданим слушајевима Скупщтина ппщтине Курщумлија мпже дпнети
пдлуку п именпваоу врщипца дужнпсти директпра на јпщ један перипд пд щест месеци.
IХ ППРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
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Ппремећаји у ппслпваоу
Члан 51.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈП СПЦ „Курщумлија“, Скупщтина ппщтине
Курщумлија, мпже предузети мере прпписане закпнпм, ради пбезбеђеоа услпва за несметанп
функципнисаое ЈП СПЦ „Курщумлија“ и пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп:
прпмену унутращое прганизације Јавнпг предузећа;
разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра и именпваое привременпг пргана Јавнпг
предузећа;
пгранишеое права ппјединих делпва Јавнпг предузећа да иступају у правнпм прпмету са
трећим лицима;
пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј свпјини.
Пствариваое права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада кпји заппслени прганизују ради защтите свпјих прпфесипналних
и екпнпмских интереса пп пснпву рада.
У ЈП СПЦ „Курщумлија“ правп на щтрајк заппслени пстварују у складу са закпнпм,
кплективним угпвпрпм и ппсебним актпм псниваша.
У слушају щтрајка радника ЈП СПЦ „Курщумлија“, мпра се пбезбедити минимум
прпцеса рада у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса.
Минимум прпцеса рада ппсебнпм пдлукпм утврђује Скупщтина ппщтине Курщумлије, у
складу са закпнпм.
Унутрашоа прганизација
Члан 53.
Статутпм, ппщтим актима и другим актима ЈП СПЦ „Курщумлија“ ближе се уређују
унутращоа прганизација Јавнпг предузећа, делпкруг пргана и друга питаоа пд знашаја за рад и
ппслпваое Јавнпг предузећа, у складу са закпнпм и пвим угпвпрпм.
Радни пднпси
Члан 54.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса уређују се кплективним
угпвпрпм ЈП СПЦ „Курщумлија“ у складу са закпнпм и актима псниваша.
Кплективни угпвпр ЈП СПЦ „Курщумлија“ мпра бити сагласан са закпнпм, ппщтим и
ппсебним кплективним угпвпрпм.
Безбеднпст и здравље заппслених на раду
Члан 55.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и здрављем на раду пстварују се
у складу са закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву закпна, а ближе се уређују кплективним
угпвпрпм, ппщтим актима ЈП СПЦ „Курщумлија“ или угпвпрпм п раду.
Заштита живптне средине
Члан 56.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ је дужнп да у пбављаоу свпје делатнпсти пбезбеђује пптребне
услпве за защтиту и унапређеое живптне средине и да спрешава узрпке и птклаоа щтетне
ппследице кпје угрпжавају прирпдне и радпм ствпрене вреднпсти шпвекпве средине.
Статутпм ЈП СПЦ „Курщумлија“ детаљније се утврђују активнпсти предузећа ради
защтите живптне средине, сагласнп закпну и прпписима псниваша кпји регулищу пбласт
защтите живптне средине.
Јавнпст рада предузећа
Члан 57.
Рад ЈП СПЦ „Курщумлија“ је јаван.
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За јавнпст рада ЈП СПЦ „Курщумлија“ пдгпвпран је директпр.
Дпступнпст инфпрмација
Члан 58.
Дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја ЈП СПЦ „Курщумлија“ врщи у складу са
пдредбама закпна кпји регулище пбласт слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.
Ппслпвна тајна
Члан 59.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци утврђени пдлукпм директпра или
Надзпрнпг пдбпра ЈП СПЦ „Курщумлија“ шије би саппщтаваое непвлащћенпм лицу билп
прптивнп ппслпваоу Јавнпг предузећа и щтетилп би оегпвпм ппслпвнпм угледу и интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ППШТИ АКТИ
Ппшти акти
Члан 60.
Опщти акти ЈП СПЦ „Курщумлија“ су Статут и други ппщти акти утврђена закпнпм.
Статут је пснпвни ппщти акт ЈП СПЦ „Курщумлија“.
Други ппщти акти Јавнпг предузећа мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм Јавнпг
предузећа ЈП СПЦ „Курщумлија“.
Ппјединишни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћени ппјединци у Јавнпм предузећу,
мпрају бити у складу са ппщтим актима ЈП СПЦ „Курщумлија“.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 61.
ЈП СПЦ „Курщумлија“ је дужнп да Статут усагласи са пвпм Одлукпм у рпку пд 30 дана
пд дана ступаоа на снагу пве пдлуке.
Остали ппщти акти надлежни пргани ЈП СПЦ „Курщумлија“ су дужни да ускладе у рпку
пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу Статута ЈП СПЦ „Курщумлија“
Члан 62.
Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п псниваоу “'' Дирекција за
изградоу Bрпј I-022-12/2001.
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг да пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм листу ппщтине
Курщумлија ''.
Брпј: I-02-24/013
У Куршумлији, дана 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
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На пснпву шлана 32.став 1.ташка 9.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“
бр.129/07), шлана 132.став 6., и шлана 133.Закпна п здравственпј защтити („Сл.гласник РС“
бр.107/2005), и шлана 41.став 1.ташка 10.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине
Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), шлана 130.Закпна п здравственпј защтити („Сл.гласник РС“
бр.107/2005), а на предлпг Управнпг пдбпра Дпма здравља Курщумлија у Курщумлији,
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 22.02.2013.гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П ИМЕНПВАОУ ДИРЕКТПРА
ДПМА ЗДРАВЉА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У КУРШУМЛИЈИ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Др Уранија Петрпвић из Курщумлије за директпра Дпма здравља
ппщтине Курщумлија у Курщумлији.
II.
Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппщтине
Курщумлија.
III
Одлуку дпставити: именпванпј, Дпму здравља, архиви, Органу надлежнпм за упис у
регистар.
Брпј: I-02-21/013
У Курщумлији, дана 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
На пснпву шлана 32.Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), шлана
35.и 46.Закпна п планираоу и изградои („Сл.гласник РС“ бр.72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), и
шлана 41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија бр.22/08, 3/09 и 7/011),
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 22.02.2013.гпдине дпнела је
ПДЛУКУ
П ИЗМЕНИ И ДППУНИ ПДЛУКЕ П ИЗРАДИ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРПЛПМ БАОА
Члан 1.
У Одлуци п изради плана Генералне регулације Прплпм Баоа бр.I-351-16/2012 пд
09.03.2012.гпдине меоа се шлан 5 и гласи:
„Рпк за израду плана Генералне регулације Прплпм Баоа је 09.03.2014.гпдине“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу
ппщтине Курщумлија.
Брпј: I-02-23/013
У Курщумлији, дана 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.
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На пснпву шлана 52 Закпна п планираоу и изградои (''Сл гласник .РС бр. 72/09,81/09
исправка 64/10 аж и 24/11'') шлана 41 Статута ппщтине Курщумлија (''Сл.лист ппщтине
Курщумлија бр 22/08, 3/09 и 7/011), а на предлпг Опщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине
Курщумлија на седници пдржанпј дана 22.02.2013.гпдине дпнела је
РЕШЕОЕ
I.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужнпсти шлана Кпмисије за планпве ппщтине
Курщумлија представници Министарства живптне средине, рударства
и прпстпрнпг планираоа и тп:
Зешевић Вера дипл.инг. арх, и
Павлпвић Братислав, дип.инг. грађ.

II.

Овп рещеое ступа на снагу данпм пбјављиваоа у службенпм листу
ппщтине Курщумлилја..

III.

Рещеое дпставити шланпвима кпмисије, Министарству живптне
средине рударства и прпстпрнпг планираоа., и архиви.

Брпј: I-02-26/013
Дана: 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гпран Бпјпвић,прпф.с.р.
На пснпву шлана 52 Закпна п планираоу и изградои (''Сл гласник .РС бр. 72/09,81/09
исправка 64/10 аж и 24/11'') шлана 41 Статута ппщтине Курщумлија (''Сл.лист ппщтине
Курщумлија бр 22/08, 3/09 и 7/011), а на предлпг Опщтинскпг већа, Скупщтина ппщтине
Курщумлија на седници пдржанпј дана 22.02.2013.гпдине дпнела је
РЕШЕОЕ
I.

ИМЕНУЈУ СЕ шланпви Кпмисије за планпве ппщтине Курщумлија
испред Министарства за грађевинарствп и урбанизам и Министарства
прирпдних ресурса, рударства и прпстпрнпг планираоа и тп:
1. Марина Симеунпвић–Радпвић, дипл.инг.арх. испред Министарства
грађевинарства и урбанизма, и
2. Дущан Радивпјевић, испред Министарства прирпдних ресурса,
рударства и прпстпрнпг планираоа.

II.

Овп рещеое ступа на снагу
листу ппщтине Курщумлилја..

данпм пбјављиваоа у службенпм

III.

Рещеое
дпставити
шланпвима
кпмисије,
Министарству
грађевинарства и урбанизма, Министарству прирпдних ресурса,
рударства и прпстпрнпг планираоа и архиви.
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Брпј:I-02-27/013
Дана: 22.02.2013.гпдине
СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Горан Бојовић,проф.с.р.
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