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На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'', бр.42/91, 71/94), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр.129/07), члана 31. став 1. тачка 8. и члана 108. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана 08.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком Град Зрењанин оснива Јавну установу ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ''
Зрењанин (у даљем тексту: Установа), која обавља делатност на територији града
Зрењанина.
Одлуком се посебно регулишу следећа питања:
- назив Оснивача;
- назив и седиште установе;
- делатност установе;
- износ средстава за оснивање и почетак рада установе и начин обезбеђивања
средстава;
- права и обавезе Оснивача у погледу обављања делатности због које је установа
основана;
- међусобна права и обавезе установе и Оснивача;
- одређивање органа управљања установе у оснивању и његова овлашћења;
- лице које ће, до именовања директора установе обављати његове послове и вршити
његова овлашћења;
- рок за доношење статута, именовање директора и органа управљања и
- друга питања која су од значаја за рад установе.

II.

НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.

Оснивач Јавне установе ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин је Скупштина града
Зрењанина (у даљем тексту: Оснивач) са седиштем у Зрењанину, Трг слободе 10.

III.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.

Назив Установе је: Јавна установа ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин.
Скраћени назив Установе је: ЈУ ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин.
Седиште Установе је у Зрењанину, ул. Карађорђев трг бб.

IV. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 4.
Установа обавља следеће делатности:
93.11 делатност спортских објеката,
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
93.19 остале спортске делатности,
90.01 извођачка уметност,
55.10 хотели и сличан смештај,
93.29 остале забавне и рекреативне делатности,
93.29 делатност забавних и рекреативних делатности,
90.01 извођачка уметност,
96.04 делатност неге и одржавања тела,
69.20 рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско саветовање,
81.30 услуге уређења и одржавања околине,
82.30 организовање састанака и сајмова,
68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Претежна делатност Установе је:
93.11 делатност спортских објеката
Члан 5.
Установа своје делатности остварује у организационим јединицама.
Организационе јединице Установе су: Спортска хала на Карађорђевом тргу (Спортска
хала ''Кристална дворана'') и Војни стадион.
Члан 6.
Промена делатности Установе врши се на начин предвиђеним статутом Установе, уз
сагласност Оснивача.

V. ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА УСТАНОВЕ И
НАЧИН
ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА
Члан 7.
Износ средстава за оснивање Установе износи 500,00 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, који се у
целости уплаћује приликом оснивања Установе.
Средства за финансирање обављања делатности Установе обезбеђују се из:
- буџета Града,
- буџета Покрајине,
- буџета Републике,
- прихода које оствари Установа обављањем делатности,
- прихода које оствари Установа пружањем услуга другим корисницима,
- донација, поклона, спонзорства и реклама и
- других прихода које оствари у складу са Законом.

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ УСТАНОВА ОСНОВАНА
Члан 8.
Оснивач оснива ову Установу у циљу унапређења делатности спорта и одржавања
спортских објеката на територији града Зрењанина, и у том циљу има обавезу да
помаже рад Установе својим стручно-саветодавним услугама, као и материјално
финансијским улагањем у Установу ради остваривања циљева оснивања.
У случају поремећаја у пословању Установе, Оснивач може предузети мере којима ће
обезбедити несметано пословање Установе, а нарочито може променити унутрашњу
организацију Установе, разрешити органе које је поставио и именовати привремене
органе, као и друге мере предвиђене законом.

VII. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА
Члан 9.
Права и обавезе Оснивача су:
1. доноси акт о оснивању,
2. даје сагласност на статут,
3. даје сагласност на програм рада,
4. разматра извештај о раду и пословању,
5. именује и разрешава директора,
6. именује и разрешава чланове Управног и надзорног одбора и
7. друга права и обавезе у складу са законом.

Члан 10.
Права и обавезе Установе су:
1. да континуирано и квалитетно обавља делатности из члана 4. ове одлуке,
2. да рационално користи средства,
3. да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за
обављање своје делатности,
4. да достави Оснивачу:
- програм рада и развоја,
- финансијски план и годишњи обрачун,
- годишњи извештај о раду и
пословању
5. и друга права и обавезе у складу са законом и актима Скупштине града Зрењанина.

VIII. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ
Члан 11.
Органи Установе јесу:
1. управни одбор, као орган управљања који има 5 чланова, од којих су двојица из реда
запослених,
2. директор, као орган пословођења,
3. надзорни одбор, као орган надзора, који има 3 члана од којих је 1 из реда
запослених.
Органе Установе именује Оснивач на период од 4 године.
Детаљније надлежности ових органа утврдиће се Статутом.

IX. ИМОВИНА УСТАНОВЕ
Члан 12.
Имовину Установе чини право својине на покретним и непокретним стварима, новчана
средства и друга имовинска права којима Установа управља и располаже на начин
утврђен
Законом, Статутом и овом Одлуком.
Ради обављања делатности Установе, објекти за физичку културу на којима је носилац
права коришћења град Зрењанин уступају се на управљање, коришћење и одржавање
Установи о чему се закључује посебан уговор.

X. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УСТАНОВЕ
Члан 13.
Установу заступа и представља директор, кога именује и разрешава Оснивач.
Поред директора, предузеће заступају и друга лица које Оснивач именује својом
одлуком, са својством лица овлашћеног за заступање.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
До именовања директора Установе, његове послове и овлашћења вршиће Синиша
Маринац, проф.физичког васпитања.
Члан 15.
До именовања чланова Управног одбора Установе, његове послове и овлашћења
вршиће
привремени Управни одбор, и то:
1. за председника:
- Драган Радосав, дипл.инг.машинства,
2. за чланове:
- Славиша Влачић, дипл. инг. машинства,
- Данијел Шебез, службеник,
Члан 16.
До именовања чланова Надзорног одбора Установе, његове послове и овлашћења
вршиће
привремени Надзорни одбор, и то:
1. за председника:
- Дамир Петромањанц, магистар техничких наука,
2. за члана:
- Игор Цветићанин, угоститељ.
Члан 17.
Установа ће ускладити своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове
Одлуке најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 18.
За све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се важеће одредбе позитивно
– правних норми које се односе на ову материју, као и одредбе статута Установе.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
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