
 
 
 
 
На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 22.07.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа 
„Градска стамбена агенција Ниш“. 
 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Градска 
стамбена агенција Ниш“  доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша одређује се Миомир Пешић, директор Јавног предузећа „Градска стамбена 
агенција Ниш“. 
 
 
 
 
Број: 769-8/2010-03 
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На основу чл.10 став 1 тачка 1 Одлуке о оснивању Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција''Ниш 
(Сл.лист Града Ниша'''бр.66/2003 и 22/2010),  Управни одбор Предузећа на седници одржаној дана 
14.06.2010.год. донео је  
 

 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У    БР. 2 
 
 

 
 
I УСВАЈА СЕ Статут Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција'' Ниш у свему 

према тексту који је саставни део ове Одлуке. 
 
II Статут доставити Скупштини Града Ниша на сагласност. 
 
III Статут ступа на снагу наредног дана по добијању сагласности од стране 

Скупштине Града Ниша, од када престаје да важи Статут Јавног предузећа 
,,Градска стамбена агенција'' Ниш бр.01-1 од 26.02.2004.год. са изменама бр.01-
173/2 од 16.06.2004.год. 

 
IV О реализацији ове Одлуке стараће се председник Управног одбора.  
 

 
 
 
 
 
 

ЈП'' ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА''НИШ 
-УПРАВНИ ОДБОР- 

 
 
 
 
 
 
 

Број : 01-889/2                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
Ниш, 14.06.2010.год.                                                   Миодраг Пауновић,дипл.инг 

 
 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној 15.04.2010.године донела Одлуку 
о изменама и допунама одлуке о оснивању Јавног предузећа ,,Градска стамбена 
агенција'' Ниш бр.06-260/2010-20-02,  где врши усаглашавање оснивачког акта 
Предузећа са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса, законом о привредним друштвима и другим важећим прописима. 
Одлуком је извршено усаглашавање оснивачког акта са наведеним прописима у 
делу који се односи на пословно име предузећа, поремећај у пословању 
предузећа, надлежности органа предузећа, обезбеђивање општег интереса у 
предузећу и обезбећивање услова за заштиту и унапређење животне средине. 
Тако да са овим изменама оснивачког акта, Предузеће је у обавези да у законском 
року изврши усклађивање Статута са истим.  
У достављеном предлогу Статута извршене су све измене: надлежности Управног 
одбора, Надзорног одбора и директора Предузећа, да Предузеће има пословно 
име а не назив и скраћени назив Предузећа, да је прописано на која акта даје 
сагласност Скупштина града а на која акта Предузећа, Градско веће Града Ниша, 
уређује се оснивање зависних друштава капитала, расподела добити предузећа , 
прибављање и отуђење имовине, као и шта се сматра под прибављањем и 
отуђењем имовине веће вредности и др. 
 
Тако да смо у складу са законским прписима извршили усклађивање Статута 
Предузећа ЈП ,,Гтрадска стамбена агенција'' Ниш са Одлуком о оснивању и  
предлажемо Управном одбору  Предузећа да усвоји овакв Статут и исти достави 
Скупштини Града Ниша на сагласност. По добијању сагласности од стране 
Скупштине Града Ниша престаје да важи Статут Јавног предузећа ,,Градска 
стамбена агенција'' Ниш бр.01-1 од 26.02.2004.год. са изменама бр.01-173/2 од 
16.06.2004.год. 
 
 
      

 
Стручна служба правних и 

општих послова 
 
На основу члана 17 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(“Сл. гласник РС “ бр. 25/2000, 25/2002,107/2005,108/2005 испр. и 123/2007-др.закон) и Одлуке 
Скупштине Града Ниша о оснивању Јавног предузећа “Градска стамбена агенција” Ниш 
(“Сл.лист Града Ниша” , бр.66/2003 и 22/2010), Управни  одбор ЈП “Градска стамбена агенција “ 
Ниш на седници одржаној 14.06.2010. године донео је 

 
 



 
 

С    Т    А    Т    У   Т 
 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА “ - 
НИШ 

 
 
 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Јавно предузеће “Градска стамбена агенција” у Нишу ( у даљем тексту :Предузеће ) је 
самостални правни субјект  који је основан  Одлуком о оснивању Скупштине Града Ниша 
бр.66/2003 од 26.12.2003 год. а ради остваривања локалне стамбене  политике и управљања и 
одржавања јавног ренталног и социјалног стамбеног фонда. 
 
 
 
 
II.      НАЗИВ ,СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ПРЕДУЗЕЋА 
 
 
 

Члан 2. 
 

Пословно име  Предузећа је : Јавно предузеће ”Градска стамбена агенција” Ниш. 
Скраћено пословно име Предузећа је :ЈП ”ГСА” Ниш. 
Седиште  Предузећа је у Нишу у ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.41-а . 
Одлуку о промени назива и седишта Предузећа доноси Управни одбор предузећа уз сагласност 
оснивача. 
 

 
 
 
 
 
 

Члан 3. 
 
 
Предузеће има печат, штамбиљ и знак. 
 
Печат Предузећа је округлог облика. 



Печат предузећа садржи назив : Јавно предузеће ”Градска стамбена агенција” са п.о. Ниш. 
Печат Предузећа употребљава се у правном промету, преписци и другим случајевима у којима 
се Предузеће појављује као субјект. 
 
Начин употребе, чувања и уништавања печата Предузећа одредиће се посебним актом. 
 
Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика са текстом: 

⎯ У првом реду - ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш 
⎯ У другом реду – ознака и број, 
⎯ У трећем реду – датум 
⎯ У четвртом реду – седиште Предузећа. 

 
Предузеће има заштитни знак који означава његову делатност. Облик и изглед заштитног знака 
утврђује Управни одбор Предузећа. 
 

Члан 4. 
 
Предузеће је носилац права и обавеза у правном промету у односу на сва средства  којима 
располаже и која користи  у складу са Законом  и овим Статутом, а одговара за своје обавезе  
целокупном својом имовином.  
 
У правном промету са трећим  лицима Предузеће иступа самостално у своје име и за свој рачун 
и за преузете обавезе одговара неограничено- потпуна одговорност. 
 
Целокупно материјално финансијско пословање врши се преко текућег рачуна Предузећа. 
 
Чланови управе Предузећа и надзорног одбора одговарају за штету коју својом одлуком 
проузрокују Предузећу, повериоцима и оснивачу у случајевима и под условима утврђеним 
Законом. 
 

Члан 5. 
  
Предузеће у остваривању својих права, обавеза и одговорности сарађује са другим предузећима, 
организацијама и заједницама на начелима добровољности, равноправности и  узајамности. 
 

Члан 6. 
 
Рад Предузећа је јаван. 
 
 
III ДЕЛАТНОСТ   ПРЕДУЗЕЋА 
 
 

Члан 7. 
 
Делатност  Предузећа је: 
 
65232 - Остало финансијско посредовање 



65210 - Финансијски  лизинг 
70110 - Развој пројеката о некретнинама 
 -повезивање финансијских технички и физичких средстава за реализацију пројекта о     
                 некретнинама за каснију продају за стамбене или друге зграде. 
70120 - Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун 
 -куповина и продаја некретнина 
70200 - Изнајмљивање некретнина  
 -изнајмљивање некретнина и управљање тим некретнинама 
70310 -  Агенција за некретнине 
70320 - Управљање некретнинама за туђ рачун 
72400 - Изградња база података 
74112 - Остали правни послови  
74120 - Рачуноводствени и књиговодтсвени послови  
74130 - Истраживање тржишта ради продаје пословног простора 
74140 - Консалтинг и менаџмент  послови 
74202 - Пројектовање грађевинских и других објеката 
74203 - Инжењеринг 
74204 - Остале архитектонске активности и технички савети (надзор грађења и др.) 
74402 - Рекламе и пропаганде 
 
Предузеће може обаваљати и друге делатности утврђене Статутом. 
О промени делатности  Предузећа Одлуку доноси Управни одбор Предузећа уз сагланост  
оснивача. 
 
 

Члан 8. 
 
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребене услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице које 
угрожавају животну средину. 
 
Начин обезбеђивања услова из става 1 овог члана утврђује јaвно предузеће у зависности од 
утицаја делатности које обавља на животну средину. 
 
 
 
 
   
IV ЗАСТУПАЊЕ   И   ПРЕДСТАВЉАЊЕ   ПРЕДУЗЕЋА 
 
 

Члан 9. 
 
Предузеће заступа и представља директор  без ограничења. 
 
Директор има сва овлашћења у правном промету у оквиру делатности Предузећа  уписане у 
судски регистар. 
 



Директор  је овлашћен да у име Предузећа  закључује уговоре и обавља друге правне послове у 
складу са Законом, овим Статутом  и Одлукама Управног одбора Предузећа. 
 
Директора у његовом одсуству замењује заменик или лице које из реда запослених овласти 
директор писменим пуномоћјем. У пуномоћју се мора одредити тачна садржина овлашћења која 
се пуномоћјем даје. 
 
Директор Предузећа уз сагласност оснивача, може одређеном лицу  дати прокуру у складу са 
законом. 
 
 
V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
  
 

Члан 10. 
 
Предузеће обавља делатности на начин  којим се обезбеђује уредно, квалитетно и под једнаким 
условима остваривање права и задовољавање потреба корисника услуга. 
 
 

Члан 11. 
 
Предузеће обавља своје пословање као јединствена радна целина. 
 
Унутрашња организација Предузећа утврђује се зависно од сложености, обима  и природе 
послова  и задатака које предузеће врши. 
 
Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу  ближе се уређује  посебним 
актом - Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  који доноси 
директор уз сагласност Управног  одбора  Предузећа. 
 
 
 
 
 
 
VI ИМОВИНА  ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 12. 
 
Имовину Предузећа  чине  права својине на покретним и непокретним стварима ,  новчана  
средства и хартије од вредности и друга имовинска  права, укључујући и право коришћења 
средстава и добара у државној својини , односно добара од општег интереса  као и имовина која 
je са Фонда солидарне стамбене изградње Града Ниша пренeta  Предузећу као правном 
следбенику, по годишњем обрачуну а са стањем на дан 31.12.2003.год. 
 
Предузеће  за обављање делатности, може користити средства и добра и из других облика 
својине. 
 



Предузеће је дужно да управља, располаже и користи средства и добра у државној својини у 
складу са Законом, Одлуком  о оснивању  Предузећа ,Уговором и другим  прописима  Града. 
 

Члан 13. 
 
Почетну имовину Предузећа чине улози оснивача ( основни капитал). 
  
 
 
VII ПЛАНИРАЊЕ   РАДА  И   РАЗВОЈА 
 
 

Члан 14. 
 
Плановима и програмима рада утврђује се пословна политика и развој предузећа. 
 
 

Члан 15. 
 
Плановима и програмима, зависно од финансијских могућности, потреба и резултата протеклог 
планског раздобља, одређују се непосредни задаци Предузећа и утврђују средства и мере за 
њихово извршавање. 
 

Члан 16. 
 
Планови и програми рада Предузећа су : 
 
- програм стамбене изградње  
- финансијски планови 
- план развоја и програм рада Предузећа 
 
 

Члан 17. 
 
Планови и програми се доносе од стране Управног одбора Предузећа, по правилу, до краја 
године за наредну годину. 
 
 

Члан 18. 
 
Извештаје о извршењу планова и програма подноси директор Предузећа Управном одбору и то 
приликом усвајања завршног рачуна. 
 
 
VIII СРЕДСТВА ЗА  РАД   ПРЕДУЗЕЋА  И УТВРЂИВАЊЕ   

ФИНАНСИЈСКИХ   РЕЗУЛТАТА  ПОСЛОВАЊА 
      
 

Члан 19. 



 
Средства за рад, Предузеће остварује обављањем своје делатности, продајом услуга на тржишту, 
обављањем стручних послова за потребе других Општина и из других извора у складу са 
Законом. 
 
Извори средстава за рад Предузећа су: 
 
- средстава буџета Града намењена за стамбену изградњу, социјално становање или  опредељена 
на основу посебних Одлука надлежних органа Града, 
- трансфери од других нивоа власти, 
- донације 
- примања од продаје нефинансијске имовине, 
- средства од  Међународних институција за финансирање социјалног  становања, 
- добровољни трансфери од физичких и правних лица, 
- средства од отплате кредита за расподељене станове солидарности, 
- средства од рата кредита и ануитета за откупљене станове, 
- средства од камата, 
- сопствена средства, 
- друга средства у складу са законом 
 
Средства Предузећа  користе се према њиховој намени и у складу са Законом.  

 
 

Члан 20. 
 
Финансијски резултати пословања Предузећа  утврђују се периодичним обрачунима и 
годишњим рачуном на начин утврђен Законом  и општим актима Предузећа. 
 
Износ који остаје по измирењу обавеза, пореза и доприноса из добити, по измирењу обавезних 
законских резерви, по исплати обавеза према запосленима на основу Општег колективног 
уговора , представља добит предузећа која се усмерава за финансирање наредних циклуса 
изградње станова. 
  
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор приликом усвајања годишњих обрачуна,на 
предлог директора. 
Одлука Управног одбора о расподели добити доставља се на сагласност оснивачу. 
 
 

Члан 21. 
 
 
Уколико по годишњем обрачуну Предузеће искаже губитак, Управни одбор , у складу са 
важећим прописима доноси Одлуку о покрићу губитака. 
 
  
IX ОРГАНИ    ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 22. 
 



Органи Предузећа су: 
 
- Управни одбор, као орган управљања,  
- Надзорни одбор, као орган надзора,  
- Директор, као орган пословођења. 
 
Управни одбор и директор чине управу Предузећа. 
 
 

Члан 23. 
 
Управни одбор има шест чланова које именује и разрешава Скупштина града од којих су четири 
члана  из редова оснивача  а два члана из редова запослених у Предузећу. 
 
Предлог  кандидата за два члана Управног одбора из реда запослених  утврђују  запослени 
непосредним учествовањем на скупу којем присуствује најмање 1 / 2 запослених . Избор између 
предложених кандидата из редова запошљених, врши се акламацијом-изјашњавањем  
подизањем  руку. Скупштини града предлаже се за именовање кандидат који је добио  највећи 
број гласова од броја присутних на скупу. О току и исходу  избора  кандидата за члана Управног 
одбора из редова запослених  води се записник, који се одлаже и чува  уз остале Одлуке 
Предузећа. 
 
Управни одбор има председника и заменика, које именује и разрешава Скупштина града. 
Председника и заменика председника одређује оснивач  актом о именовању Управног одбора. 
 
Председник  Управног одбора може  остваривати права и обавезе из радног односа у Предузећу 
ако то актом о именовању утврди оснивач. 
 
Председник и чланови Управног одбора могу остварити право на одговарајућу накнаду за рад у  
Управном одбору под условом  да је таква могућност  предвиђена финансијским планом  
Предузећа и да је  одлуку о висини исте донео  Управни одбор предузећа. 
 

Члан 24. 
 
Мандат  председника и чланова Управног одбора траје четири године. 
 
 

Члан 25. 
 
Лице које је члан Управног одбора Предузећа  може истовремено бити члан Управног одбора у 
још највише  два предузећа  која не обављају исту или сродну делатност. 
 
Директор Предузећа може бити именован за члана Управног одбора али не и за председника. 
 
Председник Управног одбора не може истовремено обављати ову функцију и у другом 
Предузећу. 
 



Лице које је именовано за члана Управног одбора другог Предузећа дужно је да Предузеће  
обавести о том именовању у року од 15 дана од дана именовања. 
      
 

Члан 26. 
 
Прву седницу Управног одбора сазива председник Управног одбора који и председава 
седницом. 
 
 

Члан 27. 
 
Управни одбор у складу са законом: 

• Доноси статут; 
• Утврђује пословну политику; 
• Доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања; 
• Одлучује о статусним променама и промени правне форме предузећа; 
• Одлучује о смањењу и повећању основног капитала; 
• Одлучује о улагању капитала у друга друштва капитала; 
• Одлучује о оснивању зависног друштва капитала; 
• Одлучује о прибављању и отуђењу имовине предузећа веће вредности која је у 

непосредној функцији обављања делатности од општег интереса; 
• Усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи обрачун; 
• Доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања; 
• Одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као и продаји удела у јавном предузећу 

или куповини удела у другом предузећу,односно привредном друштву; 
• Одлучује о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за 

послове који нису из оквира делатности од општег интереса; 
• Доноси акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у 

акцијама, иницијативу и програм за приватизацију, проспект приватизације; 
• Доноси тарифу ( одлуку о ценама, тарифни систем и др.); 
• Утврђује зараду директора и председника управног одбора и накнаду за рад чланова 

управног одбора, председника и чланова надзорног одбора и 
• Врши и друге послове у складу са законом, градским прописом и статутом. 

 
 

 Члан 28. 
 
Управни одбор све своје Одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. 
У случају једнаког броја гласова, одлучујући је глас председника. 

 
 

Члан 29. 
 

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, надлежни орган града даје 
сагласност на: 

1. статут 
2. програм пословања; 



3. давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег интереса; 

4. тарифу ( одлуку о ценама, тарифни систем и др.); 
5. улагање капитала у друга друштва капитала; 
6. статусне промене и промене правне форме предузећа; 
7. акт о процени вредности државног капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и 

на програм приватизације и проспект за  приватизацију; 
8. одлуку о издавању акција без накнаде. 

 
Скупштина Града даје сагласност на одлуке из тачке 1, 2, 6, 7 и 8, а Градско веће на одлуке из 
тачке 3, 4 и 5. 
 
 
 
 
 

Члан 30. 
 

Прибављање и отуђење имовине веће вредности врши се уз сагласност Градског већа. 
 
Под прибав љањем и отуђењем имовине веће вредности сматра се пренос или више повезаних 
преноса чији је предмет прибављање и отуђење имовине чија тржишна вредност у моменту 
доношења одлуке представља најмање 30% од књиговодствене вредности имовине исказане у 
последњем годишњем билансу стања. 
 
Јавно предузеће не може да отуђи објекте и друге непокретности, постројења и уређаје који су у 
функцији обављања дњлатности од општег интереса осим ради њихове замене због 
дотрајалости, модернизације или техничко-технолошких унапређења. 

Члан 31. 
 

Јавно предузеће може оснивати зависна друштва капитала за обављање делатности из предмета 
свог пословања, утврђеног оснивачким актом уз сагласност Скупштине Града 

 
Члан 32. 

. 
Добит јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, статутом и програмом 
пословања јавног предузећа. 
 
Одлуку о распоређивању добити доноси Управни одбор уз сагласност Скупштине Града. 
 
Надзорни одбор 
 

Члан 33. 
 
Надзорни одбор има три члана, од којих су два из реда оснивача а један члан је из редова 
запослених у Предузећу. 
 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града.  
 



Предлог кандидата за једног  члана Надзорног  одбора из реда запослених  утврђују  запослени 
непосредним учествовањем на скупу којем присуствује најмање 1 / 2 запослених . Избор између 
предложених кандидата из редова запошљених, врши се акламацијом-изјашњавањем  
подизањем  руку. Скупштини града предлаже се за именовање кандидат који је добио  највећи 
број гласова од броја присутних на скупу. О току и исходу  избора  кандидата за члана 
Надзорног одбора из редова запослених  води се записник, који се одлаже и чува  уз остале 
Одлуке Предузећа. 
 
Чланови Надзорног одбора бирају се на четири године. 
 
За члана Надзорног одбора не може бити биран члан Управног одбора и директор Предузећа. 
 
Председник и чланови надзорног одбора могу остварити право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору под условом да је таква могућност  предвиђена финансијским планом  
Предузећа и да је  одлуку о висини исте донео  Управни одбор предузећа. 
 

Члан 34. 
 

Надзорни одбор у складу са законом: 

- надзире пословање јавног предузећа; 

- прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити; 

- врши и друге послове предвиђене законом и Статутом. 

Извештај о извршеном надзору надзорни одбор подноси Скупштини Града најмање једном 
годишње. 

 
Надзорни одбор извештај о извршеном надзору истовремено доставља и управном одбору. 
 
Директор  Предузећа 
 

 
Члан 35. 

 
Директор јавног предузећа: 

• представља и заступа предузеће без ограничења овлашћења; 
• организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа; 
• одговара за законитост рада предузећа; 
• предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење; 
• подноси финансијске извештаје , извештаје о пословању и годишњи обрачун; 
• извршава одлуке управног одбора; 
• доноси акт о систематизацији уз сагласност управног одбора и врши друге послове 

одређене законом и статутом 
 



Директора предузећа именује и разрешава Скупштина Града. 
 
Мандат директора предузећа је четири године. 
 
Директор Предузећа за свој рад одговара Управном одбору и оснивачу. 
 
 
Услови за именовање  директора 
 
 

Члан 36. 
 
За директора може бити именовано лице, које поред општих услова предвиђених Законом 
испуњава  
и следеће посебне услове: 
 
- да има завршен правни, економски или технички факултет, 
- да има радно искуство од 3 године у струци, 
- да је у досадашњем раду исказао своје радне и организационе способности. 
  
 
X ОТКЛАЊАЊЕ  ПОРЕМЕЋАЈА  У   

ПОСЛОВАЊУ   ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 37. 
 
У случају поремећаја или прекида у обављању делатности услед више силе или других разлога 
који се нису могли предвидети, односно спречити,  Предузеће је дужно да без одлагања 
предузима мере прописане Законом и Одлуком Скупштине Града Ниша на отклањању узрока 
поремећаја односно прекида  рада. 
 
У случају поремећаја у пословању Предузећа, Скупштина Града Ниша вршећи надзор, може 
предузети мере у складу са  Законом и Одлукама Града којима ће обезбедити услове за  
несметано функционисање Предузећа и обављање делатности за које је предузеће основано. 
 
 
XI ЈАВНОСТ   РАДА, ОБАВЕШТАВАЊЕ  О  РАДУ    

И  ПОСЛОВНА  ТАЈНА   ПРЕДУЗЕЋА 
 
 

Члан 38. 
 
Јавност рада  Предузећа, обезбеђује се нарочито: 
 
- јавним  одржавањем  седница Управног одбора и његових органа 
- обавештавањем представника штампе и других средстава јавног информисања о седницама и 
раду   Управног одбора. 
 

Члан 39. 



 
За редовно, благовремено, истинито и потпуно обавештавање јавности, одговорни су Управни 
одбор и директор. 

 
Члан 40. 

 
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени Одлуком  директора Предузећа чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и штетило би његовом  
пословном угледу и интересима. 
 
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по закону  јавни или подаци о кршењу 
закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала. 
 
Исправе и подаци који се сматрају пословном тајном, не смеју се саопштавати и чинити 
доступним неовлашћеним  лицима. 
  

Члан 41. 
 
Одређивање и чување пословне тајне утврђује се општим  актом. 
 
 
XII   ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ  
 
 

Члан 42. 
 
Ради заштите појединачних права из радног односа запослени могу да се обрате  арбитражи за 
радне спорове, надлежном суду, синдикату, инспекцијским органима и другим органима, у 
складу са Законом. 
 

 
Члан 43. 

 
О правима, обавезама и одговорности запослених  одлучује директор Предузећа, чије је решење-
одлука  коначна, осим у случају за који је Закон другачије одредио. 
 
Запослени који није задовољан отказом Уговора о раду, односно коначним решењем директора 
Предузећа, има право да покрене спор код надлежног суда ради заштите својих права, у року 
прописаним Законом од дана достављања Уговора о раду, решења или одлуке. 

 
Члан 44. 

 
Ради заштите интереса грађана, Предузећа и других правних лица у делатаности од општег 
интереса, у случају штрајка у Предузећу, Колективним уговором, а у складу са Законом, 
утврђује се минимум процеса рада за време трајања штрајка и права органа Предузећа. 
 
Минимум процеса рада утврђује Скупштина Града у складу са Законом.  
 

 



 
Члан 45. 

 
Права и обавезе  запослених  из радног односа, цена рада, накнаде и критеријуми  за расподелу 
зарада  запослених у Предузећу, утврђују се  Колективним уговором  који закључују овлашћена 
организација репрезентативног синдиката, директор Предузећа и Градоначелник Града Ниша 
односно Правилником о раду који доноси директор Предузећа у складу са Законом. 
 
 
XIII ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ  ИМОВИНЕ ,  ЗАШТИТА И  

УНАПРЕЂЕЊЕ  ЧОВЕКОВЕ  СРЕДИНЕ 
 

Члан 46. 
 
Органи Предузећа и запослени дужни су да организују обављање делатности на начин који 
осигурава безбедност на раду као и да спроводе потребне мере заштите на раду, безбедност 
имовине , заштите и унапређења човекове средине. 
 
Ради постизања циљева из става 1  овог члана Управни одбор Предузећа: 
 
1. прати кретање повреда и професионалних обољења радника , 
2. уводи техничке нормативе заштите и предузима друге мере заштите на раду, 
3. предузима потребне мере ради заштите животне средине. 

 
Ради постизања циљева из става 1  овог члана, директор Предузећа: 
 
1. прати и спроводи прописе и одлуке надлежних органа ван Предузећа, и Одлуке и мере 

Управног одбора о заштити живота и здравља радника, заштити и унаприђивању 
животне средине и предлаже одговарајуће мере за унапређење  те заштите, 

2. организује и координира послове у области заштите живота и здравља радника, заштите 
и унапређења животне средине. 
 
 

XIV СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ  
 
 

Члан 47. 
 
Статусне промене Предузећа врше се у складу са Законом и Одлуком оснивача. 
 
 

Члан 48. 
 
У случају статусних промена, права и обавезе Предузећа преносе се на правне следбенике. 
 
 
XV ОПШТА   АКТА   ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 49. 



 
Општа акта Предузећа су: 
 
- Статут, 
- Правилници, 
- Пословници, 
- Одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања. 
 
У  Предузећу се обезбеђује доступност општих аката сваком раднику. 
 
 

Члан 50. 
 
Статут је основни општи  акт Предузећа и други општи  акти не могу бити у супротости са 
Статутом. 
 
 

Члан 51. 
 
Општа акта Предузећа доноси Управни одбор, осим када је овим Статутом или прописима 
друкчије одређено. 
  

Члан 52. 
 
Статут и други општи акти доносе се по  поступку који је утврђен овим Статутом. 

Члан 53. 
 
Предлог  општег акта Предузећа припрема комисија коју образује Управни одбор  или стручна 
служба Предузећа. Предлог општег акта са образложењем се доставља Управном одбору ради 
усвајања. 
 

Члан 54. 
 
Иницијативу за доношење измена  и допуна  општег  акта, може покренути Управни одбор и 
директор Предузећа. 
 

Члан 55. 
 
Измене и допуне општих аката врше се по поступку који је предвиђен за њихово доношење. 
 

Члан 56. 
 
Тумачење одредаба општих аката врши Управни одбор. 
 
 
XVI ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА 
 

Члан 57. 
 



Организација синдиката у Предузећу образује се на основу правила и аката организације 
синдиката, у складу са Законом. 
 

Члан 58. 
 
Предузеће је дужно да организацији синдиката омогући деловање у складу са његовом   улогом 
и задацима. 
 
Услови за рад синдиката регулишу се Колективним уговором односно  другим  општим  актима 
Предузећа. 
 
 
XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 59. 
 

На овај Статут  сагласност  даје Скупштина Града Ниша. 
 
 

Члан 60. 
 
Овај Статут  ступа на снагу наредног дана по давању сагласности од стране Скупштине Града од 
када престаје да важи Статут Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Ниш бр. 01-1 од 
26.02.2004 са изменама бр. 01-173/2 од 16.06.2004. године. 

 
 

Члан 61. 
 

Ако су неке одредбе овог Статута супротне Закону, односно Одлуци о оснивању Јавног 
предузећа "Градска стамбена агенција" Ниш, непосредно ће се примењивати одредбе Закона, 
односно одредбе оснивачког акта. 
 
На питања која нису уређена овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона, 
односно одредбе оснивачког акта. 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" НИШ 
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У Нишу,14.06.2010.год.             Миодраг Пауновић,дипл.инг.  
 


