
                                                                                                  АКТ НА СНАЗИ  
 
 

О Д Л У К А 
 

П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ППСЛПВНИ ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" 

 
 
 
I НАЗИВ ФИРМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 1. 
 

Скупщтина ппщтине Савски венац са седищтем у Бепграду, Улица кнеза Милпща 
брпј 69 ( у даљем тексту : псниваш) пснива Јавнп предузеће. 
 

Јавнп предузеће ппслује ппд фирмпм: Јавнп предузеће за управљаое, 
кприщћеое и распплагаое ппслпвним прпстпрпм  "ППСЛПВНИ ПРПСТПР САВСКИ 
ВЕНАЦ", са П.П. 

 
Скраћени назив фирме гласи: 
"ППСЛПВНИ ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" 

 
Седищте Јавнпг предузећа је у Бепграду, Улица Кнеза Милпща брпј 99. 

 
 
II ДЕЛАТНПСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 2. 
 

 Јавнп предузеће пбавља следеће делатнпсти: 

- управљаое ппслпвним прпстпрпм, 
- издаваое ппслпвнпг прпстпра, 
- распплагаое нпвпстешеним ппслпвним прпстпрпм, изградоа и пдржаваое 

ппслпвнпг прпстпра, 
- изградоа, набавка и пдржаваое привремених пбјеката – кипсака;  
- управљаое привременим пбјектима –кипсцима, 
- уступаое привремених пбјеката – кипсака уз накнаду, 
- распплагаое привременим пбјектима - кипсцима, 
- удруживаое средстава са другим предузећима и псталим кприсницима и 

интересентима путем ппвезиваоа капитала; 
- пбављаое других српдних ппслпва и услуга из надлежнпсти предузећа. 
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Предузеће пбавља и друге ппслпве из пбласти грађевинарства: 

- рущеое и разбијаое пбјеката: земљани радпви; 
- груби грађевински радпви и радпви нискпградое; 
- мпнтажа крпвних кпнструкција и ппкриваоа крпвпва; 
- изградоа сапбраћајница и сппртских терена; 
- изградоа хидрпграђевинских пбјеката; 
- пстали грађевински радпви, укљушујући и специјализпване радпве; 
- ппстављаое електришних инсталација и ппреме; 
- изплаципни радпви; 
- ппстављаое цевних инсталација; 
- пстали инсталаципни радпви; 
- малтерисаое; 
- уградоа стпларије; 
- ппстављоаое ппдних и зидних пблпга, бпјеое и застакљиваое; 
- пстали заврщни радпви; 
 изнајмљиваое ппреме за изградоу или рущеое с рукпвапцем; 

- развпј прпјеката п некретнинама; 
- куппвина и прпдаја некретнина за сппствени рашун; 
- изнајмљиваое некретнина; 
- реклама и прппаганда; 
- приређиваое сајмпва. 

 

Привремени пбјекти–кипсци су у власнищтву Јавнпг предузећа „Ппслпвни 
прпстпр Савски венац“. Прихпди пд накнаде за кприщћеое привремених пбјеката–
кипсака представљају сппствене прихпде Јавнпг предузећа „Ппслпвни прпстпр Савски 
венац“. 

Предузеће не мпже меоати делатнпст из става 1. пвпг шлана без предхпдне 
сагласнпсти псниваша. 

На статусне прпмене Јавнпг предузећа, сагласнпст даје псниваш 
 
III СРЕДСТВА ЗА ПСНИВАОЕ И ППЧЕТАК РАДА 
 
 
 Члан 3. 
 
 Псниваш пбезбеђује средства за псниваое и ппшетак рада Јавнпг предузећа и тп: 

- Пренпспм на управљаое ппслпвнпг прпстпра на кпме псниваш има правп 
управљаоа, кприщћеоа и распплагаоа. 

- Даваоем пбртних средстава пбезбеђених у бучету псниваша 
прибављених на пснпву закупнина за издати ппслпвни прпстпр кпји није удружен у 
Заједнишки фпнд Ппслпвнпг прпстпра ппщтина и Града, кпји изнпси 1.500.000 динара. 
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Члан 4. 
 

Псниваш је дужан да најкасније у рпку пд 20 дана пд дана уписа у Судски 
регистар стави на расплагаое Јавнпм предузећу ппслпвни прпстпр кап пснивашки улпг 
и друга средства у нпвцу неппхпдна за ппшетак рада Јавнпг предузећа. 

Псниваш се пбавезује да ће свпјим пдлукама и даље пренпстити на управљаое, 
кприщћеое и распплагаое Јавнпм предузећу нпвпстешени ппслпвни прпстпр пп 
разним пснпвама. 
 

Члан 5. 
 
 Јавнп предузеће у врщеоу ппслпва дужнп је да ппслпвни прпстпр пшува у 
несмаоенпј вреднпсти и да га кпристи у складу са оегпвпм прирпдпм и наменпм кап и 
са ппщтим пптребама и интересима. 
 
 
IV НАЧИН УНУТРАШОЕГ ПРГАНИЗПВАОА И ВРШЕОА ДЕЛАТНПСТИ 
 

Члан 6. 
 
 
 Јавнп предузеће се прганизује и ппслује на нашин кпјим пбезбеђује ефикаснпст 
управљаоа и пдлушиваоа, пперативнпст у дпнпщеоу пдлука Управнпг пдбпра и 
директпра и пбавезнпст оихпвпг спрпвпђеоа пд стране предузећа, щтп се ближе 
уређује Статутпм. 
 Јавнп предузеће ће усклађивати интересе предузећа у пквиру система и 
пстваривати ппслпвне циљеве на принципима тржищнпг ппслпваоа ппслпвне сарадое 
и заједнишких интереса, а ради пствариваоа дпбити предузећа.  
 
 
V  УШРАВЉАОЕ ЈАВНИ ПРЕДУЗЕЋЕМ 
 
 

Члан 7. 
 
 
 Пргани предузећа су: Управни пдбпр, директпр и Надзпрни пдбпр.  
 
 

Члан 8. 
 
 Прган управљаоа предузећа је Управни пдбпр. 
 Управни пдбпр има председника, заменика председника и 7 шланпва кпје 
именује и разрещава псниваш на перипд пд шетири гпдине. 
 Представници заппслених предлажу се на нашин утврђен Статутпм. 
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VI  ППСЛПВПДНИ ПРГАН 
 
 

Члан 9. 
 
 Ппслпвпдни прган у Јавнпм предузећу је директпр. 
 Директпра Јавнпг предузећа именује и разрещава псниваш на перипд пд шетири 
гпдине. 
 Псниваш мпже дп именвпаоа директпра Јавнпг предузећа да именује врщипца 
дужнпсти директпра, кпји мпже пбављати ту функцију најдуже једну гпдину. 
 
 

Члан  10. 
 
 Директпр Јавнпг предузећа прганизује и рукпвпди прпцеспм рада и ппслпваоем 
предузећа , сампсталнп дпнпси пдлуке, заступа и представља предузеће према трећим 
лицима и пдгпвпран је за закпнитпст рада Јавнпг предузећа. 
 
 

Члан 11. 
 
 У предузећу се пбразује Надзпрни пдбпр. 
 Надзпрни пдбпр има председника и два шлана, кпје именјуе и разрещава псниваш 
на перипд пд 4 гпдине. 
 Представници заппслених  предлажу се на нашин утврђен Статутпм Предузећа. 
 
  
VII ДПНПШЕОЕ СТАТУТА И ИЗБПР ПРГАНА УПРАВЉАОА 

 
 
 Члан 12. 
 
 
 Управни пдбпр дпнпси Статут Јавнпг предузећа. 

На  Статут сагласнпст даје псниваш.  
 
 
VIII ПДГПВПРНПСТ ЗА ПБАВЕЗЕ 
 
 

Члан  13. 
 
 
   Јавнп предузеће у правнпм прпмету са трећим лицима за  свпје пбавезе пдгпвара 
свим свпјим средствима. 

За пбавезу Јавнпг предузећа из става 1. пвпг шлана пдгпвара псниваш, самп дп 
висине пбртних средстава кпје је пбезбедилп за ппшетак рада Јавнпг предузећа. 
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 
 

Члан 14. 
 
 Уписпм у Судски регистар Јавнп предузеће стише правну и ппслпвну сппспбнпст. 
 

Члан 15. 
 
 

Пва Пдлука ступа на  снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу 
града Бепграда". 

 
 
Прешищћен текст  - акт на снази ПДЛУКЕ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ППСЛПВНИ ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ"  садржи: 
 -  ПДЛУКУ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА "Ппслпвни прпстпр Савски венац" 
кпју је дпнела Скупщтина ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 17. марта 1992 
гпдине ("Сл.лист града Бепграда", брпј 4/92) 

- ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА "ППСЛПВНИ 
ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" кпју је дпнела Скупщтина ппщтине Савски венац на седници 
пдржанпј 24. децембра 1998. гпдине ("Сл.лист града Бепграда", брпј 21/98) 

- ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА "ППСЛПВНИ 
ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" кпју је дпнела Скупщтина ппщтине Савски венац на  седници 
пдржанпј 22. нпвембра 2000. гпдине ("Сл.лист града Бепграда", брпј 20/2000) 

ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА "ППСЛПВНИ 
ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" кпју је дпнела Скупщтина ппщтине Савски венац на  седници 
пдржанпј 23. пктпбра 2003. гпдине ("Сл.лист града Бепграда", брпј 29/2003) 

ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА "ППСЛПВНИ 
ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" кпју је дпнела Скупщтина ппщтине Савски венац на  седници 
пдржанпј 14.нпвембра  2008. гпдине ("Сл.лист града Бепграда", брпј 45/2008 

ПДЛУКУ П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ П ПСНИВАОУ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА "ППСЛПВНИ 
ПРПСТПР САВСКИ ВЕНАЦ" кпју је дпнела Скупщтина ппщтине Савски венац на  седници 
пдржанпј 22. јула  2011. гпдине ("Сл.лист града Бепграда", брпј 31/2011 

 


