ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
Надзорни одбор
Број:397-2
Датум: 14.05. 2013.г.
УЖИЦЕ

На основу члана 2 и 3 Закона о комуналним делатностима /Сл.гласник РС“ бр. 88/11 )
, члана 18, 45 и 65 Закона о јавним предузећима (“Сл. Гласник РС“ бр. 119/12/ и 39 ст.1
Одлуке о усклађивању оснивaчких аката Јавног комуналног предузећа „Градска топлана
Ужице“ Ужице („Службени лист града Ужица бр. 5/13) Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа “Градска топлана Ужица“ Ужице на седници која је одржана 14.05. 2013.г. донео
је
СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“
УЖИЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвим Статутом Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Ужице“ Ужице (у
даљем тексту: предузеће) уређује се основна питања у предузећу: пословно име и седиште,
делатност предузећа, заступање предузећа, одговорност предузећа за обавезе, основни
капитал и имовина предузећа, организација предузећа, овлашћење оснивача и обезбеђење
општег интереса, расподела добити и покриће губитка, средства резерви предузећа, органи
предузећа, пословна тајна и обавештење запослених, статусне промене и промене облика
предузећа, општи акти предузећа.

Члан 2.
Предузеће је правно лице које је основала Скупштина општине Ужице Одлуком о
организовњу Јавног комуналног предузећа „Топлота“ /“Службени лист општине Ужуце“ бр.
12/89, 2/05/ и Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана
Ужице“ Ужице, /“Службени лист града Ужица“ бр. 15/10/.
Права и обавезе оснивача прописана су Одлуком оснивача из предњег става.
Члан 3.
Запослени остварују своја права у предузећу као целини и његовим деловима, у
складу са законом, појединачним колективним уговором и одредбама овог Статута.

Члан 4.
Предузеће као привредни субјекат има сва правa и обавезе и одговорности на
тржишту.
Предузеће је дужно да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и
пословним моралом.
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II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Пословно име под којом предузеће послује гласи: Јавно комунално предузеће „Градска
топлана Ужице“ Ужице. Скраћени назив је: ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице.
Седиште предузећа је у Ужицу, Трг партизана 26.

Члан 6.
Одлуку о промени пословног имена и промени седишта предузећа доноси Надзорни
одбор Предузећа, на предлог директора предузећа, уз сагласност оснивача.
ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И ЗАШТИТНИ ЗНАК
Члан 7.
Предузеће има свој печат.
Печат предузећа, који је округог облика пречника 30 мм, на коме је по ободу српским
језиком и ћириличним писмом исписан текст : Јавно комунално предузеће са п.о. Ужице, а у
унутрашњости круга је текст „Градска топлана Ужице“.
Број, начин коришћења и чувања печата утврђује директор.

Члан 8.
Штамбиљ предузећа служи за упис података /број и датум/ који се воде о писменим
документима , а које издаје предузеће.
Штамбиљ /заводни/ је правоугаоног облика уобичајене величине на коме је исписан текст:
у првом и другом реду исписан је назив фирме, у трећем реду број са празном линијом, у
четвртом реду линија за датум, у петом реду исписано је седиште фирме.
Пријемни штамбиљ поред назива пословног имена предузећа
хоризонталне линије за упис броја и датума пријема акта.

и седишта ,садржи

Члан 9.
Предузеће има заштитни знак .
Заштитни знак предузећа представљен је у облику круга чији је пречник 2,5 см. Круг је
уоквирен плавом и црвном линијом /од спољашње ка унутрашњој страни/ а средина круга обојена
је жутом бојом. Жута боја представља процес сагоревања, црвена линија представља развод
топле воде а плава представља повратну воду. На кругу се налази црвена и плава стрелица
које представљају правце струјања разводне топле воде /црвена стрелица/ и повратни хладне
воде /плава стрелица/. Правоугаоник који се налази на кругу са леве стране уоквирено је
линијама као и круг. На жутој површини круга исписано је црвеним словима ЈКП ГРАДСКА,
плавим ТОПЛАНА и црвеним словима Ужице. Овако описан заштитни знак представља вентил за
грејање.
Дан предузећа је 2. август кaда је и крсна слава предузећа/Св. Илија/.
III. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

-

Члан 10.
Претежна делатност Предузећа је:
35.30 – снабдевање паром и климатизација.
Осим наведене претежне делатности Предузеће ће се бавити следећим делатностима:
81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме-чишћење димњака,
43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству, 43.21 постављање електричних инсталација,
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- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 46.71 трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивом и сличним производима,
- 49.41 друмски превоз терета,
- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и
прибором за грејање,

Предузеће је дужно да претежну делатност од јавног, односно општег интереса
обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитено пружање услуга
грађанима и другим субјектима.
Предузеће може обављати и друге делатности под условом да тиме не омета
извршавање делатности из ст. 1. овог члана.
Члан 11.
Одлуку о промени делатности предузећа доноси Надзорни
предлог директора предузећа уз сагласност оснивача.

одбор предузећа,

на

IV. ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Предузеће заступа, представља и потписује директор предузећа, без ограничења.
У случају одсутности или спречености директора, предузеће заступа лице које одреди
директор.
Члан 13.
Директор предузећа може, у оквиру својих овлашћења, дати запосленом лицу, или
лицу које није у радном односу писмено пуномоћје за заступање предузећа у појединачним
пословима.
Директор може донети одлуку да Предузеће заступа пред надлежним судовима и
оргнима управе запослени који извршава послове правног референта.
Заступник предузећа је дужан да се придржава утврђених овлашћења и правне
способности предузећа, одређене његовом делатношћу.
У случају поступања супротно одредби става 2 овог члана, директор и други
заступници предузећа сносе материјалну одговорност.
V. ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 14.
У правном промету са трећим лицима предузеће, као правно лице и самостални
правни субјект, иступа у своје име и за свој рачун.
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим за случајеве прописане законом.
VI. ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 15.
Имовину
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 комуналног предузећа „Гградска топлана Ужице“, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини града Ужица.
Јавно комунално предузеће ''Градска топлана Ужице'' 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 комуналног предузећа
''Градска топлана Ужице'' са једне и града Ужица, као оснивача, са друге стране.
Члан 16.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа, у складу са законом и
актима Скупштине града Ужица.
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По основу улагања средстава из става 1. овог члана град Ужице стиче уделе у
Предузећу, као и права на основу тих удела.
Капитал у предузећа подељен на уделе уписује се у регистар.
Члан 17.
Вредност уписаног и унетог износа неновчаног основног капитала предузећа на дан
31.12.2004.г. износи 89.971.579,94 дин /.
Члан 18.
О повећању или смањењу основног капитала предузећа одлучује Скупштина града
Ужица, као оснивач у складу са законом.
Члан 19.
Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих
извора:
- продајом производа услуга,
- из кедита,
- из донација и поклона,
- из буџета града Ужица,
- из буџета Републике Србије и
- осталих извора, у складу са законом.
Члан 20.
Елементи за одређивање цена комуналних производа и 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 Скупштина града Ужица дала сагласност,
3. добит вршиоца комуналне делатности
Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне
инфраструктуре исказује се посебно и могу се употребити само за те намене.
VII. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Унапређење рада и развоја 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 Предузећа, одређују се напосредни задаци у утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Предузећа морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Предузеће.
Члан 22.
Планови и програми Предуезћа су:
- план и програм развоја Предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми.
Планови и програми Предузећа достављају се Скупштини града Ужица најкасније до
1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих саглааност да Скупштина града
Ужица.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
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Члан 23.
Предузеће је организовано као самостална организациона, правна и економска
целина.
Унутрашња организација и систематизација уређује се Правилником о оргaнизацији и
систематизацији, коју доноси директор предузећа, уз сагласност Градског већа.

IX. ОВЛАШЋЕЊЕ ОСНИВАЧА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 24.
По основу учешћа у основном капиталу предузећа , град Ужице, као оснивач има
следећа права:
- право управљања предузећем на начин утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана Ужице'',
- право на учешће у расподели добити предузећа,
- право да буду информисани о пословању предузећа,
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка
рада предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Члан 25.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је предузеће основано,
Скупштина града Ужица даје сагласност на:
- Статут Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана Ужице'';
- 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 комунално предузећа ''Градска топлана Ужице'', 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,
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу
са законом и овом Одлуком.

Члан 26.
Градско веће града Ужица даје сагласност на :
- промену цене производа и услуга, односно тарифе предузећа,
годишњим програмом пословања

у складу са

- акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
- претходну сагласност на пријем нових радника,
- и друге одлуке у складу са законом којим се уређује
општег интреса и оснивачким актом и овим статутом.

обављање делатности од

Члан 27.
У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина града Ужица предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању
делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
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- разрешење Надзорног одбора и директора,
- ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 28.
У случају поремећаја у пословању предузећа, Градско веће града Ужица 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 предузећа.
X. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
Члан 29.
Добит предузећа утврђена законом може се расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком Скупштине
града Ужица.
Одлуку о распређивању добити и начин у покрића губитка доноси надзорни одбор
Предузећа уз сагласност оснивача.
XI. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 30
Управљање у предузећу је организовано као једнодомно.
Органи Предузећа су:
1. Надзорни одбор и
2. Директор.
1.Надзорни одбор
Члан 31.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града Ужица
на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора
именује се из реда запослених кога предлаже
репрезентативни синдикат запослених.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 32.
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,
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- најмање три године искуства на руководећем положају,
- да поседује стручност из области финансија, права или корпоративног 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 предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 33.
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 предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице предузећа делује на штету 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 именовања новог
председника или члана Надзорног одбора.

Надлежност Надзорног одбора
Члан 34.
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 директора,
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа,
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
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7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси Статут предузећа 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 Предузећа уз
сагласност оснивача,
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са
законом, Статутом предузећа и одлуком оснивача,
12) закључује уговоре о раду са директором,
13) доноси пословник о свом раду,
14) преко надлежног органа управе оснивача може поднети предлог за доношење
одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа,
14) 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.
Члан 35.
Надзорни одбор ради и одлучује у седницама.
Председник Надзорног одбора сазива и руководи радном седнице Надзорног одбора.
Надзорни одбор може радити и одлучивати ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Надзорног одбора.
Члан 36.
Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Надзорног
одбора.
Накнада за рад
Члан 37.
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 Предузећа.
2) Директор
Члан 38.
Директора предузећа именује Скупштина града Ужица на период од 4 (четири) године,
а на основу спроведеног јавног конкурса.
За директора може бити именовано лице које поред услова из закона испуњава и
посебне услове:
- да има високо обазовање из научне области машинске, економске или правне науке
на студијама II степена /дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије/ односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године,
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- да има најмање три године радног искуства,
- да посесдује оргнизаторске способности, смисао за руковођење и предузетништво,
- да је на ранијем радном месту показао позитивне резултате у раду, и
- да не постоје законске сметње.
Директор Предузећа заснива радни однос, у складу са законом и уговором о раду на
одређено време.
Надлежности директора
Члан 39.
Директор Предузећа:
1) представља и заступа Предузеће ,
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,
8) доноси Правилник о унутрашњој оргнизацији и систематизацији послова,
9) одлучује о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству,
10) самостално одлучује и располаже новчаним средствима до износа утврђеног
одлулком Надзорног одбора,
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговоростима
Предузећу у складу са законом и општим актима и

запослених у

8) врши друге послове утврђене законом и Статутом Предузећа .
Члан 40.
Ако директор предузећа сматра да је општи акт предузећа супротан закону или
другом пропису, дужан је да такав акт обустави од извршења и да о томе без одлагања
обавести орган који је донео такав акт.
Уколико орган предузећа који је донео општи акт из става 1 овог члана не усклади акт
са Законом у року од 30 дана , од дана кад је примио обавештење директора да је тај акт
обуставио од извшења, директор ће по истеку тог рока у даљем року од 8 дана, покренути
поступак за оцену његове законитости. До доношења одлуке органа предузећа ,поводом
обавештења директора из става 1 овог члана, односно до доношења одлуке Уставног суда,
обустављени општи акт не може се примењивати.
Мандат и разрешење директора
Члан 41.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа '.
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Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење.
Суспензија директора
Члан 42.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина града Ужица доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 43.
Скупштина града Ужица 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 Ужица може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци.
Поступак за именовање директора
Члан 44.
На поступак за именовање директора примењују се одредбе Закона о јавним
предузећима /“Службени гласник РС“ бр. 119/12/.
XII ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 45.
Штрајк је прекид рада који запослени оргнизују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Предузећу право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка запослених у Предузећу мора се обезбедити минимум процеса
рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина града Ужица у складу
са законом.
XIII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Члан 46.
Органи и запослени у Предузећу дужни су да организују обављање делатности којом
се осигурава безбедност и здравље запослених на раду као и да спроводе посебне мере
заштите на раду и заштиту животне средине, у складу са законом.
Планом и програмом рада утврђују се мере и активности за заштиту животне
средине, средства и носиоци посла.
Мере заштите животне средине обухватају:
- примену савремених техничко-технолошких решења која обезбеђују спречавање,
односно отклањање загађености животне средине,
- унапређивање организације рада и побољшање услова рада,
- може се обезбедити плаћени одмор радника у трајању од 7 дана у одмаралиштима
Србије, најмање једном годишње у циљу опоравка запослених, по обезбеђиваању средстава
у финансијском плану,
- обучавање запослених ради упознавања са мерама и начином примене заштите
животне и радне средине.
Члан 47.
Надзорни одбор предузећа и директор утврђују и предлажу мере заштите животне
средине и одговорни су за њихову примену.

XIV. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 48.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци који су утврђени одлуком директора
или Надзорног одбора Предуећа, чије би саоштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Предузећа и штетило би њдеговом пословном угледу и интересима.
Исправе
и податке који представљају пословну тајну може другим лицима
саопштавати директор предузећа, односно лице које он одреди.
Чланови надзорног одбора, директор као и запослени у предузећу обавезни су да
информације о пословању предузећа чувају као пословну тајну, за време трајања њихове
функције, односно радног односа.

XV. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
Члан 49.
Рад Предузећа је јаван.
За јавност рада Предузећа одговоран је директор.
Члан 50.
Доступност информацијама од јавног значаја Предузеће врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
XVI САРАДЊА СА СИНДИКAТОМ
Члан 51.
Надзорни одбор и директор предузећу, у складу са законом, овим статутом и другим
општим актима, дужни су да организацију синдиката запослених обавштавају о свим
питањима рада и пословања предузећа и остваривања друштвно-економских и других права
и дужности радника и да захтевају сарадњу и помоћ организацији синдиката.
Члан 52.
Предузеће, односно његови органи су дужни да организацији синдита запослених
омогући деловање у складу са њеном улогом и задацима.
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Члан 53.
Надзорни одбор дужан је да:
1. размотри и заузме ставове о покренутим иницијативама, захтевима и предлозима
синдикалне организације, а посебно о одлукама од значаја за материјални, економски и
социјални положај запослених у предузећу,
2. обавештава синдикат о питањима која су од битног значаја за материјални и
социјални положај запослених.
Члан 54.
Предузеће обезбеђује организацији синдиката услове за
складу са одредбама појединачног колективног уговора.

њен

рад и деловање у

XVII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 55.
Општи ати предузећа су: статут, правилници, одлуке којом се на општи начин уређују
одређена питања и пословник.
1. Статут Предузећа
Члан 56.
Статут предузећа је основни општи акт предузећа којим се утврдђују најважнија
питања у предузећу.
Статут предузећа доноси надзорни одбор предузећа уз сагласност Скупштине града
Ужица /Оснивач/.
Члан 57.
Статут предузећа може се мењати.
Предлог за измену статута могу поднети, чланови надзорног одбора, директор,
запослени предузећа и оснивач.
2. Други општи акти
Члан 58.
Други општи акти предузећа су: правилници , одлуке којима се на општи начин
уређују одређена питања и пословник.
Правилник је општи акт којим се, на основу статута или непосредно на основу закона,
целовито одређује одређена врста унутрашњег односа у предузећу или више врста оваквих
односа.
Одлука као општи акт је одлука којом се на општи начин уређује одређено питање.
Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад одређеног колегијалног органа
предузећа.
Члан 59.
Правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања доноси
надзорни одбор предузећа, ако за доношење појединих општих аката није надлежан
директор предузећа.
Пословник доноси орган предузећа чији се рад уређује овим општим актом.
Члан 60.
Општи акти предузећа /правилници/ и одлуке којима се на општи начин уређују
одређена питања морају бити у сагласности са статутом предузећа.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у предузећу морају бити
у складу са општим актима предузећа.
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Члан 61.
Општи акти предузећа, мењају се на начин и по поступку који важи за њихово
доношење.

Члан 62.
Општи акти предузећа ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли предузећа, ако општим актом није другачије одређено.

Члан 63.
Поред статута у предузећу се доносе и следећи општи акти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Појединачни колективни уговор,
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова,
Правилник о заштити на раду,
Правилник о рачуноводству,
Пословник о раду надзорног одбора, и
други општи акти чија обавеза доношења произилази из закона и овог статута.

XVIII

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
За све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о
јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и Закона о привредним
друштвима.
Члан 65.
Други општи акти предузећа ускладиће се са овим статутом, у року од 30 дана , од
дана ступања на снагу статута.
Члан 66.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Јавног комуналног предузећа
„Градска топлана Ужице“ Ужице број 500-2 od 23. маја 2011.г.

Члан 67.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања,
наредног дана од дана добијања сагласности од стране оснивача.

а примењује се

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
Бранислав Јовић
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