
 
На основу члана 18, 45 и 65 1 Закона о јавним предузећима("Службени гласник 
РС" бр. 119/2012), Одлуке о оснивачком акту Јавног комуналног предузећа 
''Водовод'' Сремска Митровица(Службени лист града Сремска Митровица  
2/2013) те сходне примене одредби чланова Закона о привредним друштвима 
("Службени гласник РС" бр.99/2011), Управни одбор ЈКП "Водовод" Сремска 
Митровица у функцији и обављању послова Надзорног одбора сходно члану 66 
Закона о јавним предузећима донео је дана 20.03.2013. године  
 
 

СТАТУТ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД" 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Јавно комунално предузеће "Водовод" Сремска Митровица (у даљем тексту: 
Јавно предузеће) је предузеће које обавља делатност од општег интереса. 
Јавно предузеће је основано, организовано и послује на начин којим се 
обезбеђује трајно снабдевање водом за пиће крајњих корисника и 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, као делатности од 
општег интереса и уредног задовољавања трајних потреба корисника услуга. 
 

Члан 2. 
Јавно предузеће је основано решењем Скупштине општине Сремска Митровица, 
број 023-17/91-02 од 21.08.1991. године, број 023-37/98-11/01 од 24.12.1998. 
године, број 023-59/2000-2-01 од 18.12.2000. године односно одлуком 
Скупштине града Сремска Митровица од 22.02.2013. године ради обезбеђивања 
услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и услуга 
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода. и оно представља 
солидарног правног следбеника Јавног комуналног предузећа "Сава" Сремска 
Митровица. 
Права оснивача, Града Сремска Митровица са седиштем у улици Светог 
Димитрија број 13(матични број 08898774), остварује Скупштина града.  
 

Члан 3. 
Јавно предузеће је уписано у Регистар Агенције за привредне регистре 
Републике Србије у Београду, решењем Агенције за привредне регистре 
пословни број БД 14643/2005 од  22. априла 2005. године. 
Матични број јавног предузећа је 08234779, а порески идентификациони број-
ПИБ је 100791615. 
Права оснивча остварује Скупштина града. 
Права и обавезе оснивача према предузећу утврђена су Актом о оснивању и 
овим Статутом. 
 

Члан 4. 
Јавно предузеће је основано и послује ради: 
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1) обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног 
задовољавања потреба корисника услуга, 

2) развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, 
3) обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и 

усклађености његовог развоја, 
4) стицања добити и 
5) остваривања другог интереса утврђеног законом. 
 

Члан 5. 
Преузеће послује средствима  у јавној својини и средствима у својини 
предузећа. 

 
 

ПРАВНИ СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА 
 

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

 
Члан 7. 

Предузеће у правном промету са трећим лицима одговара целокупном својом 
имовином 

 
ПОСЛОВНО ИМЕ 

 
Члан 8. 

Јавно предузеће користи пословно име на српском језику и писмо које је у 
службеној употреби на територији Републике Србије. 
 

Члан 9. 
Пуно пословно име јавног предузећа је Јавно комунално предузеће "Водовод" 
Сремска Митровица. 
Скраћено пословно име јавног предузећа је ЈКП "Водовод" Сремска Митровица. 
 

Члан 10. 
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз 
сагласност оснивача. 
 

СЕДИШТЕ 
 

Члан 11. 
Седиште Јавног предузећа је у Сремској Митровици у улици Стари шор број 
114. 
 

Члан 12. 
О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача. 
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ШТАМБИЉ ПЕЧАТ И ЗАШТИТНИ ЗНАК 

 
Члан 13. 

Јавно предузеће има печат и штамбиљ и заштитни знак. 
Начин коришћења, чувања и уништења печата и штамбиља, њихов број, врсту и 
величину утврђује директор предузећа. 
 

Члан 14. 
Печат  јавног предузећа је округлог облика, пречника 30 mm. 
Печат јавног предузећа садржи текст: Јавно комунално предузеће ''Водовод'' 
Сремска Митровица. 
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом. 
 

Члан 15. 
Штамбиљ јавног предузећа је правоуганог облика димензија 55x10 mm. 
Штамбиљ садржи текст: ''Водовод'' јавно комунално предузеће Сремска 
Митровица. 
Јавно предузеће такође, поседује штамбиљ пријема и увођења поште 
правоугаоног облика који садржи текст: '' Водовод јавно комунално предузеће 
Сремска Митровица'' са бројем и датомом. 
Текстови штамбиља из става 2 и 3 овог члана исписује се на српском језику 
ћириличним писмом. 
 

Члан 16. 
Знак Предузећа је симбол у цртежу дат на меморандуму Јавног предузећа,  а 
представљају две таласасте линије испод полукруга. 
 

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
 
Претежна делатност Јавног предузећа је: 
 36.00-Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 
 37.00-Уклањање отпадних вода; 
 

Члан 18. 
 
Јавно предузеће поред  претежних делатности обавља и делатности као што су: 
42.21 Изградња цевовода; 
43.22 Постављање водоводних и канализационих система; 
71.12 Инжењериске делатности и техничко саветовање. 
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које 
служе обављању претежних делатности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом. 
 

Члан 19. 
Јавно предузеће обавља делатности из предходног члана пошто су надлежни 
државни органи утврдили да су испуњени услови за обављање делатности из 
члана 17 и 18 овог Статута у погледу: 
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-техничке опремљености; 
-кадровске оспособљености; 
-безбедности и здравља на раду; 
-заштите и унапређења животне средине; 
-других услова прописаних законом. 
 
 

Члан 20. 
Предузеће обавља делатност водоснабдевања и одвођења отпадних вода  на 
територији града Сремска Митровица. 
 

Члан 21. 
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности 
које служе обављању претежних делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност оснивача, у складу са законом.  
 

Члан 22. 
Директор Јавног предузећа може за обављање појединих стручних послова из 
надлежности предузећа ангжовати друга правна или физичка лица, домаћа или 
страна. 
 
 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 23. 
Предузеће послује као јединствена организациона целина. 
 

Члан 24. 
Предузеће у свом саставу има организационе јединице које немају својство 
правног лица. 
 

Члан 25. 
Организационе јединице у оквиру предузећа се образују ради обављања  
стручно-организационих, административних, економско-финансијских и других 
послова у оквиру делатности којима се предузеће бави. 
 

Члан 26. 
Организационе јединице се образују према функционалном принципу и 
организују се као радне јединице. 
 

Члан 27. 
Организација рада у предузећу, ради обављања делатности утврђених 
оснивачким актом, устројена је у основним организационим целинама-радним 
јединицама.  
 

Члан 28. 
Радне јединице, њихова структура, број извршилаца послова по радним местима 
и квалификациона структура извршилаца послова утврђује се актом о 
унутрашњој организацији у ЈКП Водовод и систематизацији послова на коју 
сагласност даје Градоначелник Града. 
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ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 29. 

Јавно предузеће заступа и представља  директор предузећа. 
 

Члан 30. 
Директор предузећа заступа јавно предузеће са неограниченим овлашћењима у 
складу са одредбама закона, оснивачког акта и одредбама овог статута. 
 

Члан 31. 
У случају одсутности или спречености директора предузећа, јавно предузеће 
може заступати и друго лице по претходно добијеном писменом овлашћењу за 
заступање од стране директора предузећа. 
Писмено овлашћење за заступање из става 1 овог члана може се односити на све 
послове из делокруга рада директора или може бити ограничено само на 
поједине послове. 
Тако овлашћени заступник је дужан да поштује сва ограничења овлашћења за 
заступање уколико их има. 
Заступник из става 1 овог члана који прекорачи границе овлашћења за 
заступање одговоран је за штету која се тиме проузрокује предузећу или трећем 
лицу са којим је посао закључен. 
 

ПРОКУРА 
 

Члан 32. 
Директор предузећа може писменим путем овластити одређено лице из реда 
запослених у предузећу или лице које није запослено у предузећу за 
закључивање одређених правних послова и радњи у вези са делатношћу 
предузећа. 
 

Члан 33. 
Овлашћење из члана 31 овог статута не може се дати за закључење послова који 
се односе на отуђење и оптерећење непокретности предузећа. 
Овлашћење из члана 31 овог статута је непреносиво и оно се може опозвати у 
свако доба. 
 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 

Члан 34. 
Основни капитал Јавног предузећа дефинисан је оснивачким актом јавног 
предузећа. 
 

Члан 35. 
 О повећању или смањењу основног капитала  Јавног предузећа одлучује 
Скупштина града као оснивач у складу са законом. 
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ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 36. 
Имовину јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска 
права која су пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право 
коришћења на стварима у јавној својини града Сремска Митровица. 
Јавно предузеће може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу 
међусобни односи, права и обавезе Јавног предузећа са једне и града, као 
оснивача са друге стране. 
Јавно предузеће не може да отуђи, односно располаже објектима и другим 
непокретностима, постројењима и уређајима који су у функцији обављања 
претежне делатности без сагласности оснивача. 
 

Члан 37. 
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу 
са законом и актима скупштине града. 
По основу улагања из става 1. овог члана, град стиче уделе у Јавном предузећу, 
као и права по основу тих удела. 
Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.    
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

Члан 38. 
Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 
следећих извора: 

1) продајом производа и услуга, 
2) из кредита, 
3) из донација и поклона, 
4) из буџета оснивача и буџета Републике Србије, аутономне покрајине и 
5) из осталих извора, у складу са законом. 

 
ЗАДУЖИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 39. 

Предузеће може да се задужује у складу са важећим прописима на основу 
одлуке Надзорног одбора Предузећа и то само уз сагласност оснивача. 
 

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 
 

Члан 40. 
Цене производа и услуга утврђује Надзорни одбор предузећа својом одлуком, уз 
сагласност оснивача. 
 

Члан 41. 
Цене производа и услуга за планску годину утврђују се по правилу код 
доношења годишњег плана пословања. 
Уколико у току планске године дође до непредвиђених промена у условима 
пословања предузећа чиме би се одступило од реализације неког планског 
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документа Надзорни одбор предузећа утврдиће нову цену и затражити 
сагласност оснивача. 
 

Члан 42. 
Поступак, методологија,  критерији и формирање цена производа и услуга 
предузећа врши се у складу са одредбама закона,  оснивачког акта и другим 
одлукама оснивача. 
 

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 43. 
Унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја. 
Планом и програмом рада из став 1. овог члана утврђује се пословна политика и 
развој јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и 
мере за њихово извршавање. 
Планови и програми рада јавног предузећа морају се заснивати на законима 
којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно 
предузеће.  
 

Члан 44. 
Планови и програми Јавног предузећа су: 
- план и програм развоја Јавног предузећа; 
-финансијски планови; 
-други планови и програми. 
За сваку календарску годину, јавно предузеће доноси годишњи програм 
пословања и доставља га на сагласност оснивачу, накасније до 1. децембра 
текуће године за наредну годину. 
Планови и програми сматрају  се донетим када на њих  сагласност да 
Скупштина града.  
 

Члан 45. 
За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи програм пословања. 
Годишњи програм пословања из става 1 овог члана доноси Надзорни одбор 
предузећа на предлог директора предузећа. 
Годишњи програм пословања посебно приказује планиране изворе прихода и 
позиције расхода по наменама, елементе за целовито сагледавање политике 
зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за 
одређивање накнаде за рад председника Надзорног одбора и чланова Надзорног 
одбора. 
На годишњи програм пословања из става 3 овог члана сагласност даје оснивач 
или орган којег он одреди. 
 

Члан 46. 
Унапређење рада и развоја предузећа може да се заснива и на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја, који доноси Надзорни одбор предузећа на 
предлог директора предузећа, а на који сагласност даје оснивач или орган којег 
он одреди. 
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Члан 47. 
Код остваривања годишњег, дугорочног или средњорочног плана пословања 
предузећа предузеће је дужно да: 

1) осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности, 
2) подиже квалитет услуга, 
3) утврђује организацију и начин рада у циљу максималног обезбеђења 

задовољења потреба корисника услуга и 
4) сарађује са свим заинтересованим субјектима ради ефикаснијег 

обављања делатности, успешнијег извршавања обавеза према 
корисницима услуга. 

 
Члан 48. 

Директор предузећа је дужан најмање једанпут годишње поднети писмени 
извештај Надзорном одбору о резултатима остваривања годишњег, дугорочног 
или средњорочног плана пословања предузећа. 
 

Члан 49. 
Уколико предузеће у пословању по годишњем обрачуну искаже губитак, 
Надзорни одбор предузећа је дужан да утврди разлоге настанка губитка и у 
оквиру годишњег обрачуна предложи начин покрића губитака. 
При усвајању годишњег обрачуна, односно завршног рачуна са исказаним 
губитком у пословању Надзорни одбор предузећа одлучује и о евентуалној 
одговорности директора предузећа. 
 

Члан 50. 
Губитак предузећа се покрива из нераспоређене добити из претходне године и 
резерви. 
 
 
 

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 
 

Члан 51. 
Јавно предузеће послује по тржишним условима у складу са законом. 
 

Члан 52. 
Јавно предузеће утврђује постојање добити у складу са Законом о 
рачуноводству. 
Распоређивање добити Јавног предузећа врши се: 

• на покриће губитка из претходних година 
• у буџет оснивача у складу са законом 
• на инвестиционе делатности 

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

Члан 53. 
Органи управљања у  предузећу су: 

1) надзорни одбор и 
2) директор, као орган пословођења. 

Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа. 
 

Члан 54. 
Чланови Надзорног одбора и лица која имају уговорна овлашћења да управљају 
пословима предузећа дужна су да у том својству извршавају своје послове 
савесно, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу и да делују у 
најбољем интересу предузећа. 
Лица из става 1 овог члана дужна су нарочито да: не користе имовину предузећа 
у личном интересу, не користе повлашћене информације у предузећу за лично 
богаћење, не злоупотребљавају позиције у предузећу за лично богаћење, не 
користе пословне могућности предузећа за своје личне потребе и сл. 

 
Члан 55. 

Чланови Надзорног одбора и директор предузећа и лица која имају уговорна 
овлашћења да управљају пословима предузећа, не могу бити директно или 
индиректно ангажована у другом предузећу конкурентске делатности.  
 

Члан 56. 
Забрана из претходног става  укључује, нарочито: 

1) запослење, 
2) својство предузетника, 
3) својство ортака или комплементара, 
4) својство контролног члана или акционара 
5) својство члана Управног и Надзорног одбора, 
6) заступника предузећа или друштва, 
7) ликвидационог управника предузећа или друштва и 
8) лица која имају уговорна овлашћења да управљају пословима предузећа 

или привредног друштва. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 57. 
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина града, на 
период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним 
законом. 
Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених .Запослени који се 
предлаже мора да испуњава услове из члана 58. Статута. О испуњености услова 
из члана 58. Потврду издаје комисија за спровођење избора предузећа на основу 
захтева запосленог и службе евиденције предузећа. Кандидат који добије 
највећи број гласова предлаже се Скупштини Града за именовање за члана 
Надзорног одбора из реда запослених. 
Комисију од три члана за спровођење избора формира дииректор решењем. 
Oснивач  именује  председника Надзорног одбора. 
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Прeдсeдник Надзорног oдбoрa имa зaмeникa, из рeдa члaнoвa Надзорног oдбoрa, 
кога између себе бирају чланови Надзорног одбора,већином гласова. 
 

Члан 58. 
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава 
следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године; 
 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од 
општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће; 
 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 
 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних 
управљања; 
 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела 
против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није 
изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног 
предузећа. 
 

Члан 59. 
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
 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; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу 
ради давања сагласности; 
 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних 
субјеката, уз сагласност оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка 
уз сагласност оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у 
складу са  законом, статутом и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа. 
 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима 
којима се утврђује правни положај привредних друштава. 
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго лице у  предузећу. 
 

Члан 60. 
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду 
за рад у Надзорном одбору. 
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о 
степену реализације програма пословања Јавног предузећа, на основу 
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критеријума за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног 
одбора који се утврђују  Годишњим програмом пословања Предузећа. 
 

Члан 61. 
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода 
на који су именовани, оставком или разрешењем. 
Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на 
који су именовани, уколико: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм 
пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету 
јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и 
на други начин. 
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода 
на који су именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне показатеље учинка. 
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да 
врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно 
именовања новог председника или члана Надзорног одбора. 
O рaзрeшeњу из претходних ставова oвoг члaнa oдлучуje Oснивaч. 
 

Члaн 62. 
Надзорни одбор своје одлуке доноси по правилу  јавним гласањем, већином 
гласова укупног броја чланова. 
Нaчин сaзивaњa и вoђeњa сeдницe, пoступaк oдлучивaњa Надзорног oдбoрa и 
другa прoцeдурaлнa питaњa рeгулишу сe Пoслoвникoм o рaду Надзорног 
oдбoрa. 
 

Члaн 63. 
Надзорни одбор може образовати комисије Надзорног одбора за одређена 
питања. 
Начин образовања и начин рада комисија из става 1 овог члана ближе се уређује 
Пословником о раду Надзорног одбора. 
 
 
 

ДИРЕКТОР 
 

Члaн 64. 
Директор Јавног Предузећа руководи радом и пословањем Јавног предузећа. 
Директор Јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се 
регулише област вршења јавних функција. 
 

Члан 65. 
Директора Јавног предузећа именује Скупштина града на период од четири 
године на основу спроведеног јавног конкурса.  
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Члaн 66. 
Зa дирeктoрa мoжe бити имeнoвaнo лицe, кoje испуњaвa услoвe прoписaнe  
Зaкoнoм.  
- да је пунолетно и пословно способно 
- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор 
наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне 
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; 
- да има најмање пет година радног искуства,  
- да није осуђивано за кривична дела против привреде, правног саобраћаја 
и службене дужности; 
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност Јавног предузећа. 
 

Члан 67. 
Директор Јавног предузећа обавља следеће послове: 
1. прeдстaвљa и зaступa Јавно предузеће у склaду сa Зaкoнoм, oвим 
Стaтутoм и другим прoписимa и нoрмaтивним aктимa, 
2. оргaнизуje и рукoвoди прoцeсoм рaдa и вoди пoслoвaњe Јавног 
предузећа, 
3. стaрa сe o зaкoнитoсти рaдa Јавног предузећа и oдгoвaрa зa зaкoнитoст 
рaдa, 
4. прeдлaжe oснoвe пoслoвнe пoлитикe, прoгрaмe рaдa  и плaнoвe рaзвoja и 
прeдлaжe мeрe зa њихoвo спрoвoђeњe, предлаже годишњи програм пословања и 
предузима мере за његово спровођење; 
5. дoнoси Прaвилник o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи 
пoслoвa Јавног предузећа и другa oпштa aктa кoja су oдрeдбaмa Зaкoнa, oвoг 
Стaтутa или других прaвних aкaтa у њeгoвoj нaдлeжнoсти, 
6.  предлаже финансијске извештаје, 
7. дoнoси Oдлуке o зaснивaњу рaднoг oднoсa, рaспoрeђивaњу рaдникa нa 
пoслoвe и oдлучуje o пojeдинaчним прaвимa, oбaвeзaмa и oдгoвoрнoстимa 
рaдникa у склaду сa Зaкoнoм и другим oпштим aктимa, 
8. одлучуje o рaспoлaгaњу срeдствимa у грaницaмa утврђeним oпштим и 
другим aктимa Јавног предузећа, 
9. утврђуje прeдлoг oпштих и других aкaтa кoje су, прeмa oдрeдбaмa oвoг 
Стaтутa у нaдлeжнoсти Надзорног одбора,  
10. извршaвa oдлукe Надзорног oдбoрa, 
11       oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe Зaкoнoм и oвим Стaтутoм. 
12.  Доноси предлоге општих аката предузећа и упућује их Надзорном 
одбору на разматрање и усвајање. 
 

Члан 68. 
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 
Дирeктoр зaснивa рaдни oднoс зaкључивaњeм Угoвoрa о раду сa Надзорнм 
oдбoрoм, у склaду сa зaкoнoм. 
          

Члан 69. 
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад 
Јавно предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 
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Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина града на предлог Надзорног 
одбора. 
 

Члан 70. 
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 
разрешењем, у случајевима прописаним законом. 
 

Члан 71. 
Предлог за разрешење може оснивачу поднети Надзорни одбор Јавног 
предузећа. 
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима 
због којих се предлаже разрешење. 
 

Члан 72. 
Уколико поднесе оставку директор Јавног предузећа није обавезан да наведе 
разлоге због којих подноси оставку. 
 

Члан 73 
Уколико против директора ступи на снaгу оптужница за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина града доноси 
решење о суспензији. 
Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 
 

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
 

Члaн 74. 
Дo имeнoвaњa дирeктoрa Јавног предузећа Скупштинa града мoжe дa имeнуje 
вршиoцa дужнoсти, сa свим прaвимa и oбaвeзaмa дирeктoрa. 
Вршилaц дужнoсти дирeктoрa мoжe oбaвљaти ту функциjу, нajдужe jeдну 
гoдину. 

Члан 75. 
Скупштина града именује вршиоца дужности директора у следећим 
случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је 
именован, због подношења оставке  или у случају разрешења пре истека 
мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест 
месеци. 
У нарочито оправданим случајевима Скупштина града може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 
 
 

ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 76. 
Општи акти предузећа су: статут, правилници и други акти којима се на општи 
начин уређују одређена питања. 
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Члан 77. 
Статут предузећа је највиши општи акт предузећа. 
Сви други општи акти предузећа морају бити у сагласности са статутом. 
 

Члан 78. 
Статут предузећа доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача. 
Правилник о систематизацији доноси директор уз сагласност надлежног органа 
оснивача. 
 

Члан 79. 
Измене и допуне аката из члана 76 овог Статута врше се на начин прописан за 
њихово доношење. 
 

Члан 80. 
Сви општи акти предузећа објављују се на огласној табли предузећа. 
 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 81. 
Појединачни акти предузећа су акти документовања, акти саопштења, примања 
изјава и акцесорни акти, односно акти који су повезани са главним (општим) 
актом. 
 

Члан 82. 
Појединачни акти који се доносе у предузећу морају бити у складу са 
одговарајућим општим актима предузећа. 
 
 

ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 

Члан 83. 
Под пословном тајном подразумевају се све исправе и подаци чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и 
штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
Који се подаци сматрају пословном тајном предузећа, одлучује  директор 
решењем и Надзорни одбор посебном одлуком. 
 
 
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ШТРАЈК 
 

Члан 84. 
Запослени у предузећу имају сва права и обавезе у складу са прописима којима 
се уређују радни односи и општим актима предузећа. 
  

Члан 85. 
Запослени у предузећу имају право да организују синдикат, који штити њихова 
права и интересе у складу са законом и колективним уговором. 
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Члан 86. 
Запослени у предузећу имају право учешћа у управљању у предузећу у складу 
са законом, колективним уговором и одредбама овог статута. 
 

Члан 87. 
Запослени у предузећу своје право на штрајк остварују у складу са законом 
којим се уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и 
правилником о раду ЈКП "Водовод". 
 
 

ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 88. 
Рад предузећа је јаван.  
За јавност рада одговоран је директор. 
 

Члан 89. 
Јавност рада предузећа остварује се јавношћу рада Надзорног одбора, 
подношењем извештаја о пословању и финансијских извештаја предузећа у 
складу са законом, давањем информација средствима јавног информисања и 
објављивањем општих аката и програма рада предузећа. 
 
 

ПРОМЕНА ДЕЛАТНОСТИ, СЕДИШТА И ФИРМЕ 
 

Члан 90. 
Предузеће може, поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и 
друге делатности уз сагласност оснивача. 
Промена седишта и фирме предузећа врши се уз сагласност оснивача на начин 
утврђен оснивачким актом предузећа. 
 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 91. 
У обављању својих делатности предузеће је дужно да примењује савремена 
техничко-технолошка решења која спречавају и отклањају загађивање животне 
средине. 
 

Члан 92. 
Предузеће је дужно да у обављању својих делатности обезбеди рационално 
коришћење природних богатстава, добара и енергије, да врши урачунавање 
трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних 
трошкова, те да врши праћење утицаја делатности на стање животне средине. 
Дужност је предузећа да води податке о врстама и количинама опасних и 
штетних материја које користи у вршењу одређених делатности, као и да води 
податке о врстама и количинама опасних и штетних и отпадних материја које 
испушта, односно одлаже у воду, ваздух и земљиште, на прописан начин и да те 
податке доставља органима која се овим питањима баве. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 93. 
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно се примењују 
позитивноправне норме Закона о јавним предузећима и Закона о привредним 
друштвима и одредбе других прописа који се односе на рад овог јавног 
предузећа. 
 

Члан 94. 
Измене и допуне овог статута врше се по поступку и на начин који је прописан 
за његово доношење. 
 

Члан 95. 
Сви општи и појединачни акти који се доносе у оквиру предузећа ускладиће се 
са овим статутом у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу. 
 

Члан 96. 
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут ЈКП "Водовод" 
донет на седницама Управног одбора од 26.02.2009 и 11.09.2009. године. 
 

Члан 97. 
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана добијања сагласности од стране 
оснивача и објављивања на огласним таблама. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
 
                                                                                        Борислав Бабић 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

16 


	STATUT_ JKP_ VODOVOD
	СТАТУТ


