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Бесплатан примерак

На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», број 9/02, 87/02, 61/05,
666/05, 101/05, 62/06, 52/06, 85/06, 86/06 и 105/06, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12) и члана 52. став 1.
тачка 2. Статута општине Алексинац («Сл. лист општине Алексинац» број 08/08), Скупштина општине
Алексинац на седници од 25.03.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Табела у члану 1. Одлуке о буџету Општине Алексинац, за 2013. годину («Сл. лист
општине Алексинац», број 22/12) мења се и гласи:

А. Примања и издаци
I УКУПНА ПРИМАЊА....................................
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ.......................................
1.
Порески приходи...................................
Порези на доходак, добит и
капиталне добитке.................................
Порези на имовину.................................
Порези на добра и услуге......................
Други порези...........................................
2. Непорески приходи, од чега:
наплаћене камате ................................
3. Меморандумске ставке за
рефундацију расхода................................
4. Капитални приходи . примања од
продаје нефинансијске имовине.............
5. Донације....................................................
6. Трансфери .................................................

Економска
класификација
7
71
711
713
714
716
74
7411

средства
из буџета
1.145.980.000
529.900.000
444.200.000
55.000.000
19.700.000
11.000.000
81.500.000
5.000.000

771+772

500.000

8
731+732
733

26.080.000
508.000.000
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II УКУПНИ ИЗДАЦИ........................................
ТЕКУЋИ РАСХОДИ......................................
1. Расходи за запослене.................................
2. Коришћење роба и услуга.........................
3. Употреба основних средстава..................
4. Отплата камата...........................................
5. Субвенције..................................................
6. Издаци за социјалну заштиту
из буџета......................................................
7. Остали расходи .........................................
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(ДЕФИЦИТ I-II)..............................................
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ
ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ).....................................
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4
41
42
43
44
45

952.406.310
296.421.280
331.234.745

47

26.487.000

48 + 49
4631
5

4.500.000
53.836.239

59.334.908
180.592.138
306.238.522

(7+8)-(4+5)

-112.664.832

(7-7411+8)-(4-44+5)

-113.164.832

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)

-113.074.832

Б. Примања и издаци по основу продаје, односно
набавке финансијске имовине и датих кредита
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА......................
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ
ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ .......................
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ
ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (IV - V)........................................

92

0

62

410.000

92-62

-410.000

В. Задуживање и отплата дуга
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА................
1. Примања од домаћих задуживања.............
Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака...............
Задуживање код осталих кредитора.........
2. Примања од иностраног задуживања........

911
911

-

9113 + 9114
9111
912

-

VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим
кредиторима................................................
Отплата кредита јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима..

61

25.000.000

611

25.000.000

6113-6114
6111

25.000.000
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IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ
(III+VI+VII-VIII)
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612
-138.074.832

X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(VI+VII-VIII-IX)= III

Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. износ
„1.347.683.000“ динара, замењује се износом
“1.407.737.832“ динара, у ставу 2. износ
„1.117.600.000“ динара замењује се износом
„1.145.980.000“ динара, у ставу 4. износ
„106.400.000“ динара, замењује се износом
„138.074.832“ динара.
Члан 3.
Буџетски дефицит из члана 1. покрива
се из пренетих средстава из 2012. године у
износу од 138.074.832 динара. Пренета
средства из 2012. године распоређена су на
следећим позицијама:
У оквиру раздела 1 – Органи општине –
Скупштина општине, председник и општинско
веће, на позицији 11 , економска класификација
484 – Накнада штете за повреде настале услед
елементарне непогоде у износу од 1.120.088
динара;
У оквиру раздела 2 – Општинска
управа , на позицији 40, економска
класфикација 424 – специјализоване услуге, у
износу од 1.897.470; у оквиру функције 090 –
Социјална заштита некласификована на другом
месту, економска класификација 472 – накнаде
из буџета за социјалну заштиту, позиција 72 –
средства за помоћ интерно расељених лица, у
износу од 2.080.000; у оквиру функције 912 –
Основно образовање, на позицији 86 – зграде и
грађевински објекти, у износу од 14.565.138; у
оквиру функције 560 – Заштита животне
средине некласификована на другом месту,
економска класификација 451 – субвенције
јавним нефинанасијским предузећима и
организацијама, позиција 106, у износу од
401.239; у оквиру главе 2.1. – ЈП Дирекција за
урбанизам, економска класификација 424 –
специјализоване услуге, позиција 119, у износу
од 4.385.000; економска класификација 511 –
зграде и грађевински објекти, на позицији 124,
у
износу
од
106.832.123;
економска
класификација 512 – Машине и опрема,
позиција 125, у износу од 1.600.000; у оквиру
главе 2.2. –Месне заједнице, на позицији 135,

113.074.832

економска
класификација
424
–
специјализоване услуге, у износу од 400.000; на
позицији 136, економска класификација 425 –
текуће поправке и одржавање, у износу од
500.000; у оквиру функције 820 – услуге
културе,
на позицији
173, економска
класификација 511 – зграде и грађевински
објекти, у износу од 2.000.000; у оквиру главе
2.7. – Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов, на позицији 263, економска
класификација 424 – специјализоване услуге, у
износу од 2.293.774 динара;
Члан 4.
У члану 6. износ: „20.000.000“,
замењује се износом: „11.873.820“.
Члан 5.
У члану 7. износ: „5.000.000“, замењује
се износом: „4.896.920“.
Члан 6.
У члану 8. у табели "Приходи" врше се
следеће измене и допуне:
У оквиру економске класификације
713420 – „Порез на капиталне трансакције“,
износ: „14.000.000“, замењује се износом:
„36.000.000
У оквиру економске класификације
732151 – „Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа општина“, износ:
„11.500.000“,
замењује
се
износом:
„13.080.000“;
У оквиру економске класификације
733152 – „Остали текући трансфери од
Републике у корист нивоа општине“, износ:
„7.000.000“, замењује се износом: „7.800.000“;
У оквиру економске класификације
745151 – „Остали приходи у корист нивоа
општина“, износ: „4.500.000“, замењује се
износом: „8.500.000“;
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Члан 7.

У члану 10. износ од: „1.224.000.000“,
замењује се износом: „1.225.221.400“, износ:
„1.347.683.000“.
замењује
се
износом:
„1.407.737.832“.
У оквиру раздела 1 – Органи општине –
Скупштина општине, председник и општинско
веће;функција 110 – Извршни и законодавни
органи, скупштина општине, председник и
општинско веће; на позицији 10, економска
класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама-Политичке странке,
износ:
„1.500.000“, замењује се износом: „1.534.600“;
У оквиру раздела 2 – Општинска
управа, функција 130 – Опште услуге, на
позицији 25, економска класификација 423 –
услуге по уговору, у колони 7 износ:
„2.900.000“, замењује се износом „3.400.000“;
на позицији 26, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, у колони 7, износ:
„10.000.000“,
замењује
се
износом:
„12.000.000“;
на позицији 31, економска
класфикација 511 – Зграде и грађевински
објекти, у колони 7, износ: „9.000.000“,
замењује се износом: „12.000.000“; на позицији
32, економска класификација 512 – Машине и
опрема, у колони 7, износ: „4.000.000“,
замењује се износом: „5.000.000“; после
позиције 34, отвара се подпозиција 34/1,
економска класификација 621 – Учешће
капитала у домаћим нефинансијским јавним
предузећима и институцијама, у колону 7 уноси
се
износ: „410.000“, у оквиру Савета за
безбедност саобраћаја економска класификација
423 – услуге по уговору, позиција 39, у колони
7 износ: „200.000“, замењује се износом:
„100.000“; економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, позиција 40, у колони
7, износ: „1.900.000“, замењује се износом:
„2.597.470“; на позицији 42, економска
класификација 512 – Машине и опрема, у
колони 7, износ „300.000“, замењује се износом:
„100.000“;
У оквиру функције 110 – Извршни и
законодавни органи, финансијски и фискални
послови, економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама,
на
позицији 49 – МНРЛ, у колони 7, износ:
„630.000“, замењује се износом: „730.000“; на
позицији 50 – Остала удружења грађана, у
колони 7, износ: „1.100.000“, замењује се
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износом: „1.300.000“; на позицији 51 – текст
„стална конференција градова“ замењује се
текстом: „чланарине асоцијацијама општина“, у
колони 7, износ: „300.000“, замењује се
износом: „460.000“;
У оквиру функције 860 – рекреација,
култура и вере некласификоване на другом
месту, економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама, позиција 61 –
КУД-ови, у колони 7, износ: „800.000“,
замењује се износом: „1.200.000“;
У оквиру функције 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту,
економска класификаија 463 – Донације и
трансфери осталим нивоима власти,; на
позицији 67 –Пројекат корак по корак ка
заједници,средства за реализацију услуге
„Дневни боравак“,
у колони 7 , износ:
„4.600.000“, замењује се износом: „5.300.000“;
У оквиру функције 912 – Основно
образовање, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти,
на позицији 85 – зграде и грађевнски објекти, у
колони 7, износ: „39.000.000“, замењује се
износом: „56.665.138“;
У оквиру функције 920 – Средње
образовање, економска класификација 463 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти,
на позицији 97 – зграде и грађевински објекти ,
у колони 7, износ: „4.000.000“, замењује се
износом: „5.500.000“; на позицији 98 – машине
и опрема, у колони 7, износ: „1.100.000“,
замењује се износом. „3.500.000“.
У оквиру функције 810 – Услуге
рекреације и спорта, економска класификација
481
–
Дотације
осталим
невладиним
организацијама, позиција 102, у колони 7,
износ: „17.000.000“, замењује се износом:
„17.800.000“;
У оквиру главе 2.1. – ЈП Дирекција за
урбанизам и изградњу општине Алексинац, на
позицији 113, економска класификација 413 –
Накнаде у натури, у колони 7, износ. „280.000“,
замењује се износом : „200.000“; иза позиције
114, отвара се подпозиција 114/1. економска
класификација 415 – накнаде трошкова за
запослене, у колону 7 уписије се
износ:
„80.000“,
У оквиру главе 2.2. – Месне заједнице,
функција 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, на позицији
132, економска класификација 422 – Трошкови
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путовања, у колони 7, износ: „5.000“ , замењује
се износом: „205.000“; на позицији 133,
економска класификација 423 – Услуге по
уговору, у колони 7, износ: „500.000“ , замењује
се износом: „1.824.000“; на позицији 134,
економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге, у колони 7, износ:
„3.200.000“, замењује се износом: „4.400.000“;
на позицији 135, економска класификација 425
– Текуће поправке и одржавање, у колони 7,
износ: „4.100.000“, замењује се износом:
„5.200.000“; на позицији 136, економска
класификација 426 – Материјал, у колони 7,
износ: „550.000“, замењује се износом
„1.150.000“;
У оквиру главе 2.6. – Друштвена брига
о деци, функција 911 Предшколско
образовање, на позицији 234, економска
класификација 425 – Текуће поправке, у колони
7, износ: „1.000.000“, замењује се износом:
„1.500.000“,
У оквиру главе 2.7. – Пољопривреда,
шумарство, лов и риболов, функција 421 –
Пољопривреда, на позицији 261, економска
класификација 481 – Дотације невладиним
орханизацијама, у колони 7, износ: „300.000“,
замењује се износом: „600.000“;
Члан 8.
Изменама и допунама у члановима 3 и
4 врше се одговарајуће измене збирова у
односним деловима и разделима буџета, измене
збирова у колони 9, као на одговарајућим
функцијама.
Члан 9.
Овлашћује се Одсек за буџет и трезор
Одељења за финансије, Општинске управе
Алексинац, да након усвајања ове одлуке,
утврди пречишћен текст Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Алексинац
за 2013. годину.
`
Члан 10.
Ову одлуку доставити Министарству
финансија и објавити у «Службеном листу
општине Алексинац».
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном листу
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општине Алексинац», а примењиваће се од
01.01.2013. године.
Број: 011-42
У Алексинцу, 25.03.2013 . године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

У складу са чланом 92. став 2. Закона о
буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12) и чланом 52. тачка
2. Статута општине Алексинац ("Сл.лист
општине Алексинац", бр. 8/08), Скупштина
општине Алексинац на седници од 25.03.2013.
године д о н о с и
О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије
завршног рачуна буџета општине Алексинац
за 2012. годину
Члан 1.
У поступку доношења одлуке о
завршном рачуну буџета општине Алексинац за
2012. годину ангажовати ревизора за обављање
екстерне ревизије финансијских извештаја који
чине садржај завршног рачуна у складу са
чланом 79. Закона о буџетском систему.
Члан 2.
Екстерна ревизија завршног рачуна
буџета обавиће се по прибављеној сагласности
Државне ревизорске институције
а по
спроведеном поступку јавне набавке услуга за
избор најповољнијег ревизора, у складу са
Законом о јавним набавкама.
Члан 3.
Поступак ревизије извршити у складу
са календаром за подношење годишњих
финансијских извештаја из члана 78. Закона о
буџетском систему и Извештај приложити као
саставни део одлуке о завршном рачуну буџета
општине Алексинац за 2012. годину.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања у "Службеном листу
општине Алексинац."
I Број: 011-43
у Алексинацу, 25.03.2013.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

На основу члана 32.став1 тачка 1.
Закона о локалној самоуправи („ Сл. гласник
РС“ бр.129/07), члана 52. став 1. тачка 1. и
члана 143 Статута општине Алексинац ( „
Службени лист општинe Алексинац“ , број
8/2008) , Скупштина општине Алексинац на
седници одржаној дана 25.03.2013. године,
донела је
ОДЛУ КУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I
Прихватају се Предлози Председника
општине Алексинац, II Бр. 02-16 од
04.02.2013.године и
I Бр. 010-1 од
14.03.2013.године, да се приступи промени
Статута општине Алексинац ( „ Службени лист
општинe Алексинац“ , број 8/2008).
II
Промене у Статуту општине Алексинац
извршиће се ради усаглашавања са одредбама
Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ број 72/11) и Закона о јавним предузећима
(„ Службени гласник РС“ бр.119/2012)., и то:
- у Глави I Основне одредбе, тако
што ће се дефинисати јавна својина
општине,
- у Глави V Органи Општине, тако
што ће се извршити усклађивање
надлежности органа општине са
Законом о јавној својини, и
- у Глави V Органи Општине, у
члану 72 ст.1. тач.8. иза речи „ на
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одлуке управних одбора“ додати „и
надзорних одбора“.
III
Именује се Комисија за израду Нацрта
Одлуке о промени Статута општине Алексинац
у следећем саставу:
1. Дејан Милошевић, начелник
општинске управе, за председника;
2. Данијела Петковић, секретар
Скупштине, за члана;
3. Драгица Масловарић, шеф Одсека
за имовинско-правне послове Одељења
за финансије, за члана;
4. Драган Милојевић, самостални
стручни сарадник за послове нормативе у
Служби за Скупштинске послове, за члана и
5. Јовица Димитријевић, самостални
стручни сарадник за послове нормативе у
Служби за Скупштинске послове, за члана.
IV
Обавезује се Комисија да преиспита и
изврши усклађивање одредаба Статута општине
Алексинац са одредбама Закона о јавној својини
и Законом о јавним предузећима и да у року од
7 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
изради и утврди Нацрт текста Одлуке о
изменама и допунама Статута општине
Алексинац.
V
О утврђеном Нацрту текста Одлуке о
изменама и допунама Статута општине
Алексинац, спровешће се јавна расправа која
не може трајати мање од 10 дана.
VI
Председник Скупштине општине ће
организовати јавну расправу која подразумева
отворени састанак представника надлежних
органа општине, односно јавних служби са
заинтересованим грађанима и представницима
удружења грађања и средстава јавног
обавештавања.
VII
О времену и месту одржавања јавне
расправе као и о начину увида у садржај
бележака са јавне расправе јавност ће бити
обавештена
путем
средстава
јавног
информисања, истицањем обавештења на
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огласној табли општинске управе општине
Алексинац, на сајту општине, месним
канцеларијама
и
месним
заједницама,
најкасније 7 дана пре одржавања јавне
расправе.
VIII
Комисија је обавезна да у року од 7
дана по спровођењу јавне расправе изради и
утврди коначни текст Нацрта предлога Одлуке
о изменама и допунама Статута општине
Алексинац, и исти достави Општинском већу на
даљу надлежност.
IX
Општинско веће општине Алексинац
ће утврђени предлог Одлуке о изменама и
допунама
Статута
општине
Алексинац,
доставити Скупштини општине Алексинац на
разматрање и одлучивање.
X
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
I Број: 011-44
Алексинац, 25.03.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
_______________
На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), као и члана 52. Статута општине
Алексинац
(,,Службени
лист
општине
Алексинац,, број 8/2008), на седници
Скупштине општине Алексинац, која је
одржана дана 25.03.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је:
ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ“

26. март 2013. године

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Усклађивање Одлуке о оснивању
Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и
изградњу општине Алексинац,
којим је
организовано као Јавно предузеће за урбанизам
и изградњу општине Алексинац („Службени
лист општине Алексинац“ број 7/2003), уписано
у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД.64994/2005 од 07.07.2005.
године, врши се у циљу усаглашавања његових
одредби са Законом о jaвним предузећима, чиме
се претходна Одлука о оснивању ставља ван
снаге и доноси се нови оснивачки акт.
Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно
предузеће
Дирекција
за
урбанизам и изградњу општине Алексинац (у
даљем тексту: Јавно предузеће) је основано
ради обезбеђивања услова за уређење,
коришћење,
унапређење
и
заштиту
грађевинског земљишта, комуналних објеката и
инсталација комуналних добара од општег
интереса, услова за изградњу, одржавања,
заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима и
улицама, услова за комунално уређење
насељених места.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овим Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и Јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима и начину задуживања
Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
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- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
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Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у
Алексинцу, улица Душана Тривунца бр.7.,
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.

Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Алексинац, улица Књаза
Милоша број 169, матични број 07173075.
Права оснивача остварује Скупштина
општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног
лица,
са
правима,
обававезама
и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.

Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно
предузеће
послује
као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.

Јавно предузеће заступа и представља
директор.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Претежна делатност
Члан 13.

Пословно име јавног предузећа
Члан 8.

Претежна делатност Јавног предузећа
Јавно предузеће послује под следећим
пословним именом : Јавно предузеће за
урбанизам и изградњу општине Алексинац.
Скраћено пословно име је: ЈП
Дирекција.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.

је:
-

7111 Архитектонска делатност.

Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће обављати и друге
делатности у складу са Статутом јавног
предузећа.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
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обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О
промени
делатности
Јавног
предузећа као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
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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 општине, као оснивача, са
друге стране.
Члан 18.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има
општина Алексинац, као оснивач према Јавном
предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине.
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.
Јавно предузеће послује јавним
капиталом које је стекло оснивањем, у
новчаном износу од 10.000,оо РСД.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
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 Јавно предузеће, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини
општине Алексинац.

Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа , у складу са
законом и актима Скупштине општине
Алексинац.
По основу улагања средстава из става
1. овог члана општина Алексинац стиче уделе у
Јавном предузећуе, као и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен
на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује општина
Алексинац, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација,субвенција и поклона,
из буџета оснивача и буџета
Републике Србије, и
из осталих извора, у складу са
законом.
Расподела добити
Члан 21.
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.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи
за
образовање
цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
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посебном одлуком, коју доноси Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
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Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа
су:

Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи
за
комуналних услуга су :

одређивање

цена

– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми.

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 јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.

Планови и програми Јавног предузећа
достављају се Скупштини општине Алексинац
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Алексинац.

Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.

Права оснивача
Члан 27.

Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине Алексинац.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1. ове Одлуке, утврђују 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.

VI
ПРАВА
И
ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

ЈАВНОГ

По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, Општина Алексинац, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавног предузећа на
начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 28.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- 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 предузећа, веће
вредности, која је у непосредној функији
обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
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- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији
и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Одлуком.
Члан 29.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Повећање броја запослених,
2. Одлуку о ценама производа и услуга
Јавног предузећа.
Континуирано и квалитетно пружање услугa
Члан 30.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању
Јавно
предузеће,
Скупштина
општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.
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Члан 33.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће 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
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
Члан 34.
Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општинa
Члан 35.
У
обављању
своје
претежне
делатности, Јавно предузеће своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и
корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Алексинац.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 36.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
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1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује
се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Услови и поступак за избор председника и
чланова Надзорног одбора
Члан 39.
Услови
и
поступак
за
избор
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа, у складу са законом.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
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 предузећша 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 именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
Надзорни одбор:
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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 дирекитора:
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 уговоре 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.
Накнада за рад
Члан 42.
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.
2) Директор
Члан 43.
Директора
предузећа
именује
Скупштина општине Алексинац на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Услови за именовање директора
предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа.
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Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног предузећа :
1) представља и заступа предузећа;
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) врши друге послове утврђене
законом и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине Алексинац.
Мандат директора
Члан 46.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 48.
Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 49.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине Алексинац
доноси решење о суспензији.
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Суспензија траје док
правоснажно не оконча.

се поступак

Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина
општине
Алексинац
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 општине Алексинац може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање
привременог
органа
Јавног
предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Остваривање права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и економских интереса по
основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
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У случају штрајка радника Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине, у
складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 54.
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Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног
значаја Јавног предузећа врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе
и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

Општи акти
Члан 60.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти ЈП морају бити у
сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.

Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа („
Службени лист општине Алексинац“ број
7/2003).

Јавност рада предузећа
Члан 57.

Члан 63.

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу“
општине Алексинац.
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систематско вршење послова одржавања
чистоће, уређења и одржавања паркова, зелених
и рекреационих површина и управљање
гробљем и пијацама у Алексинцу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), као и члана 52. Статута општине
Алексинац
(,,Службени
лист
општине
Алексинац,, број 8/2008), на седници
Скупштине општине Алексинац, која је
одржана дана 25.03.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је:
ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ“ АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Усклађивање Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „ Комуналне
услуге“ Алексинац којим је организовано као
Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге“
Алексинац („Службени
лист општине
Алексинац“ број 5/06, 1/07, 2/07), уписано у
регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД.16486/2007 од 26.03.2007.
године, врши се у циљу усаглашавања његових
одредби са Законом о jaвним предузећима, чиме
се претходна Одлука о оснивању ставља ван
снаге и доноси се нови оснивачки акт.
Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно
комунално
предузеће
„Комуналне услуге“
Алексинац (у даљем
тексту: Јавно предузеће) је основано ради
обезбеђивања услова за континуирано и

Предмет одлуке
Члан 3.
Овим Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и Јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима и начину задуживања
Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Алексинац, улица Књаза
Милоша број 169, матични број 07173075.
Права оснивача остварује Скупштина
општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног
лица,
са
правима,
обававезама
и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
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Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно
предузеће
послује
као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
IV
ДЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА

Пословно име јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће послује под следећим
пословним именом : Јавно комунално предузеће
„Комуналне услуге“ Алексинац.
Скраћено пословно име је ЈКП
„Комуналне услуге“ Алексинац.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у
Алексинцу, улица Књаза Милоша бр.29.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
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ЈАВНОГ

Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа
је:
- 3811 Скупљaњe oтпaдa кojи ниje
oпaсaн.
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће обављати и друге
делатности у складу са Статутом јавног
предузећа.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О
промени
делатности
Јавног
предузећа као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
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Оснивање зависних друштава
Члан 15.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.

Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има
општина Алексинац, као оснивач према Јавном
предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине.

О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује општина
Алексинац, као оснивач у складу са законом.

V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.

Јавно предузеће послује јавним
капиталом које је стекло оснивањем, у
новчаном износу од 193.687,50 РСД.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
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 Јавно предузеће, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини
општине Алексинац.
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 општине, као оснивача, са
друге стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа , у складу са
законом и актима Скупштине општине
Алексинац.
По основу улагања средстава из става
1. овог члана општина Алексинац стиче уделе у
Јавном предузећуе, као и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен
на уделе уписује се у регистар.

Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација,субвенција и поклона,
из буџета оснивача и буџета
Републике Србије, и
из осталих извора, у складу са
законом.
Расподела добити
Члан 21.
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.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи
за
образовање
цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи
за
комуналних услуга су :

одређивање

цена

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 јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.
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Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине Алексинац.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1. ове Одлуке, утврђују 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.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа
достављају се Скупштини општине Алексинац
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Алексинац.
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VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 27.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, Општина Алексинац, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавног предузећа на
начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 28.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- 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 предузећа, 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
и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Одлуком.
Члан 29.
Општинско веће даје сагласност на:
1. повећање броја запослених,
2. Одлукe о ценама производа и услуга
Јавног предузећа.
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Континуирано и квалитетно пружање услугa
Члан 30.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању
Јавно
предузеће,
Скупштина
општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће 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
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
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Члан 34.

Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општинa
Члан 35.
У
обављању
своје
претежне
делатности, Јавно предузеће своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и
корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Алексинац.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 36.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује
се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа.
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Услови и поступак за избор председника и
чланова Надзорног одбора
Члан 39.
Услови
и
поступак
за
избор
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа, у складу са законом.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
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 предузећша 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 именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
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 дирекитора:
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;
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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 уговоре 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.
Накнада за рад
Члан 42.
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.
2) Директор
Члан 43.
Директора
предузећа
именује
Скупштина општине Алексинац на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Услови за именовање директора
предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног предузећа :
1) представља и заступа предузећа;
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;
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7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене
законом и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине Алексинац.
Мандат директора
Члан 46.
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Вршилац
дужности
може
бити
именован на период који није дужи од шест
месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина општине Алексинац може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.

Члан 48.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање
привременог
органа
Јавног
предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.

Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.

Остваривање права на штрајк
Члан 52.

Суспензија директора
Члан 49.

Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и економских интереса по
основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине, у
складу са законом.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.

Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине Алексинац
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина
општине
Алексинац
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.

Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
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Радни односи
Члан 54.

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.
Заштита животне средине
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X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 60.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти ЈП морају бити у
сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.

Члан 56.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 57.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.
Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног
значаја Јавног предузећа врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе
и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.

Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа
(„Службени лист општине Алексинац“ број
5/06, 1/07, 2/07).
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу“
општине Алексинац.
I Број:02-47
Датум: 25.03.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Број 3 страна 26

предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), као и члана 52. Статута општине
Алексинац
(,,Службени
лист
општине
Алексинац,, број 8/2008), на седници
Скупштине општине Алексинац, која је
одржана дана 25.03.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је:
ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПУТЕВЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНУ
ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Усклађивање Одлуке о оснивању
Јавног
предузећа за путеве и стамбенокомуналну делатност општине Алексинац којим
је организовано као Јавно предузеће за путеве и
стамбено-комуналну
делатност
општине
Алексинац („Службени
лист општине
Алексинац“ број 9/2002, 8/2003 и 3/2004),
уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД.64689 од 01.07.2005.
године врши се у циљу усаглашавања његових
одредби са Законом о jaвним предузећима, чиме
се претходна Одлука о оснивању ставља ван
снаге и доноси се нови оснивачки акт.
Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно предузеће за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац (у
даљем тексту: Јавно предузеће) је основано
ради обезбеђивања услова за уређивање и
одржавање
улица
и
саобраћајница;
реконструкцију, одржавање, заштиту, развој и
управљање локалним и некатегорисаним
путевима, улицама и изградњи објеката
нискоградње за које одобрење за изградњу
издаје општина; изградњу магистралних и
регионалних путева и путних објеката за које
одобрење издаје Министарство саобраћаја
Републике Србијe.
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територији општине као делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба
крајњих корисника услуга, а посебно:
- одржавање улица, путева и других
јавних површина на територији општине
Алексинац,
што подразумева поправку,
реконструкцију, модернизацију и извођење
других радова на одржавању улица и
саобраћајница, јавних површина (тргова, платоа
и сл.), хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације;
- обезбеђивање јавног осветљења,
одржавање, адаптација и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине
јавне намене;
- заштиту и одржавање непокретних
културних
добара,
културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких
објеката.
Предмет одлуке
Члан 4.
Овим Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и Јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима и начину задуживања
Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.

Члан 3.
Јавно
предузеће
послује
ради
обезбеђивања трајног обављања делатности
управљања, одржавања улица и путева,
обезбеђења и одржавања јавног осветљења на

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
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Оснивач јавног предузећа
Члан 5.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 11.

Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Алексинац, улица Књаза
Милоша број 169, матични број 07173075.
Права оснивача остварује Скупштина
општине.

Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.

Правни статус јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће има статус правног
лица,
са
правима,
обававезама
и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 8.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.

Упис јавног предузећа у регистар
Члан 12.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 13.
Јавно
предузеће
послује
као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 9.

Јавно предузеће послује под следећим
пословним именом : Јавно предузеће за за
путеве и стамбено комуналну делатност
општине Алексинац.
Скраћено пословно име је: ЈП за путеве
и стамбено комуналну делатност Алексинац.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 10.
Седиште Јавног предузећа је у
Алексинцу, улица 7.јули број 12-14.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

Претежна делатност
Члан 14.
Делатности Јавног предузећа су од
општег интереса, које су као такве одређене
законом у области управљања, заштите и
унапређења
путева, као и
комуналне
делатности.
Претежна делатност Јавног предузећа
је:
42.11
Изградња путева и
аутопутева.
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће обављати и друге
делатности у складу са Статутом јавног
предузећа.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
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О
промени
делатности
Јавног
предузећа као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.

међусобни односи, права и обавезе Јавног
предузећа са једне и општине, као оснивача, са
друге стране.

Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 15.

Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа , у складу са
законом и актима Скупштине општине
Алексинац.
По основу улагања средстава из става
1. овог члана општина Алексинац стиче уделе у
Јавном предузећуе, као и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен
на уделе уписује се у регистар.

Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 16.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има
општина Алексинац, као оснивач према Јавном
предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 19.

Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 20.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује општина
Алексинац, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 21.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација,субвенција и поклона,
из буџета оснивача и буџета
Републике Србије, и
из осталих извора, у складу са
законом.

Основни капитал
Члан 17.

Расподела добити
Члан 22.

Јавно предузеће послује јавним
капиталом које је стекло оснивањем, у
новчаном износу од 10.000,00 РСД.

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.

Имовина јавног предузећа
Члан 18.
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 Јавно предузеће, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини
општине Алексинац.
Јавно предузеће може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и
посебним уговором којим се регулишу

Начела за одређивање цене услуга
Члан 23.
Елементи
за
образовање
цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
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Цене производа и услуга предузећа
Члан 24.
Елементи
за
одређивање
цена
комуналних 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 јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 25.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине Алексинац.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 26.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1. ове Одлуке, утврђују 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.
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Планови и програми
Члан 27.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа
достављају се Скупштини општине Алексинац
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Алексинац.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 28.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, Општина Алексинац, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавног предузећа на
начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 29.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- 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 предузећа, веће
вредности, која је у непосредној функији
обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
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- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на
програм и одлуку о својинској трансформацији
и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Одлуком.
Члан 30.
Општинско веће даје сагласност на:
1. повећање броја запослених,
2. Одлукe о ценама производа и услуга
Јавног предузећа.

Члан 34.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће 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
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
Члан 35.

Континуирано и квалитетно пружање услугa
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.

Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општинa
Члан 36.
У
обављању
своје
претежне
делатности, Јавно предузеће своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и
корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Алексинац.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
Расподела добити
Члан 37.

Поремећај у пословању
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању
Јавно
предузеће,
Скупштина
општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.
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Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 38.

Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
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Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 39.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује
се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Услови и поступак за избор председника и
чланова Надзорног одбора
Члан 40.
Услови
и
поступак
за
избор
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа, у складу са законом.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 41.
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 предузећша 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 именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
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Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.
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 дирекитора:
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 уговоре 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.
Накнада за рад
Члан 43.
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.
2) Директор
Члан 44.
Директора
предузећа
именује
Скупштина општине Алексинац на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
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Услови за именовање директора
предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.

привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине Алексинац
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

Надлежности директора
Члан 45.

Вршилац дужности директора
Члан 51.

Директор Јавног предузећа :
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом

Скупштина
општине
Алексинац
именује вршиоца дужности директора у
следећим случајевима:

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) врши друге послове утврђене
законом и статутом предузећа.

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 општине Алексинац може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.

рада;

Зарада директора
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине Алексинац.
Мандат директора
Члан 47.
Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 48.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 49.
Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 50.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против

IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 52.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање
привременог
органа
Јавног
предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.
Остваривање права на штрајк
Члан 53.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и економских интереса по
основу рада.
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У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине, у
складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 54.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 55.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 56.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 57.
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Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.
Доступност информација
Члан 59.
Доступност информација од јавног
значаја Јавног предузећа врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна
Члан 60.
Пословном тајном сматрају се исправе
и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 61.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти ЈП морају бити у
сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.

Јавност рада предузећа
Члан 58.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа

Члан 62.

Члан 63.
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(''Службени лист општине Алексинац,, број
9/2002, 8/2003 и 3/2004).
Члан 64.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу“
општине Алексинац.
I Број:02-45
Датум: 25.03.2013
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), као и члана 52. Статута општине
Алексинац
(,,Службени
лист
општине
Алексинац,, број 8/2008), на седници
Скупштине општине Алексинац, која је
одржана дана 25.03.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је:
ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКОГ,
РАДИО-ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА
„ РЕЧ РАДНИКА “ АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Усклађивање Одлуке о оснивању
Јавног новинско-издавачког, радио-дифузног и
тв предузећа „ Реч радника“ Алексинац којим је
организовано као Јавно новинско-издавачко,
радио-дифузно и тв предузеће „ Реч радника“
Алексинац („Међуопштински службени лист –
Ниш“ бр. 14/92, „Службени лист општине
Алексинац“ бр. 2/93, 2/95, 6/98 и 5/04), уписано
у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем бр. БД.110298/2012 од 20.08.2012.
године, врши се у циљу усаглашавања његових
одредби са Законом о jaвним предузећима, чиме
се претходна Одлука о оснивању ставља ван
снаге и доноси се нови оснивачки акт.
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Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно
новинско-издавачко,
радиодифузно и тв предузеће „ Реч радника“
Алексинац (у даљем тексту: Јавно предузеће) је
основано ради обезбеђивања услова трајног
информисања грађана о актуелним дешавањима
на подручју општине Алексинац, као
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба крајњих корисника
услуга.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овим Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и Јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима и начину задуживања
Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Алексинац, улица Књаза
Милоша број 169, матични број 07173075.
Права оснивача остварује Скупштина
општине.
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Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног
лица,
са
правима,
обававезама
и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.
Јавно предузеће заступа и представља
директор.
.
III
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Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.
Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.
Јавно
предузеће
послује
као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.

Јавно предузеће послује под следећим
пословним именом : Јавног новинскоиздавачко, радио-дифузно и тв предузеће „ Реч
радника“ Алексинац.
Скраћено пословно име је „ ЈНИРТВП
Реч Радника“.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у
Алексинцу, улица Душана Тривунца бр. 5-11.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.

IV
ДЕЛАТНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНОГ

Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа
је:
6020 Производња и емитовање
радио и телевизијског програма.
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће обављати и друге
делатности у складу са Статутом јавног
предузећа.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О
промени
делатности
Јавног
предузећа као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
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орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
права, обавезе и одговорности које има
општина Алексинац, као оснивач према Јавном
предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.

Јавно предузеће послује јавним
капиталом које је стекло оснивањем, у
новчаном износу од 10.000,00 РСД.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
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 Јавно предузеће, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини
општине Алексинац.
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 општине, као оснивача, са
друге стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа , у складу са
законом и актима Скупштине општине
Алексинац.
По основу улагања средстава из става
1. овог члана општина Алексинац стиче уделе у
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Јавном предузећуе, као и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен
на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује општина
Алексинац, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација,субвенција и поклона,
из буџета оснивача и буџета
Републике Србије, и
из осталих извора, у складу са
законом.
Расподела добити
Члан 21.
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.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи
за
образовање
цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи
за
комуналних услуга су :

одређивање

цена

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
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комуналне делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.

Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Алексинац.

Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.

VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 27.

Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може
током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине Алексинац.

По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, Општина Алексинац, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавног предузећа на
начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.

Обезбеђење општег интереса
Члан 28.

Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1. ове Одлуке, утврђују 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.

Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- 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 предузећа, 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
и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Одлуком.

Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа
достављају се Скупштини општине Алексинац
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.

Члан 29.
Општинско веће даје сагласност на:
1. повећање броја запослених,
2. Одлуке о ценама производа и услуга
Јавног предузећа.
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Континуирано и квалитетно пружање услугa
Члан 30.

Пословање под тржишним условима
Члан 34.

Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.

Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.

несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.

Пружање услуга корисницима са територије
других општинa
Члан 35.
У
обављању
своје
претежне
делатности, Јавно предузеће своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и
корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Алексинац.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.

Поремећај у пословању
Члан 32.

Расподела добити
Члан 36.

У случају поремећаја у пословању
Јавно
предузеће,
Скупштина
општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.

Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.

Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и

Члан 33.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће 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
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ

VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом.
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Један члан Надзорног одбора именује
се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Услови и поступак за избор председника и
чланова Надзорног одбора
Члан 39.
Услови
и
поступак
за
избор
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа, у складу са законом.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
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 предузећша 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 именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
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 дирекитора:
5) врши унутрашњи надзор над
пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
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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 уговоре 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.
Накнада за рад
Члан 42.
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.
2) Директор
Члан 43.
Директора
предузећа
именује
Скупштина општине Алексинац на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Услови за именовање директора
предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног предузећа :
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом
рада;
3) води пословање предузећа;
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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) врши друге послове утврђене
законом и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине Алексинац.
Мандат директора
Члан 46.
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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 општине Алексинац може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Поремећаји у пословању
Члан 51.

Члан 48.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање
привременог
органа
Јавног
предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.

Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.

Остваривање права на штрајк
Члан 52.

Суспензија директора
Члан 49.

Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и економских интереса по
основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине, у
складу са законом.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.

Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине Алексинац
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина
општине
Алексинац
именује вршиоца дужности директора у
следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат
због истека периода на који је именован, због
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Унутрашња организација
Члан 53.

Пословна тајна
Члан 59.

Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 54.

Пословном тајном сматрају се исправе
и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.

Општи акти
Члан 60.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.
Други општи акти ЈП морају бити у
сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.

Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.
Јавност рада предузећа
Члан 57.

Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа
(„Међуопштински службени лист – Ниш“ бр.
14/92, „Службени лист општине Алексинац“
бр. 2/93, 2/95, 6/98 и 5/04).
Члан 63.

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.
Доступност информација
Члан 58.
Доступност информација од јавног
значаја Јавног предузећа врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу“
општине Алексинац.
I Број:02-48
Датум: 25.03.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број
88/11), као и члана 52. Статута општине
Алексинац
(,,Службени
лист
општине
Алексинац,, број 8/2008), на седници
Скупштине општине Алексинац, која је
одржана дана 25.03.2013. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донет је:
ОСНИВАЧКИ АКТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
АЛЕКСИНАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Усклађивање Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „ Водовод и
канализација“ Алексинац којим је организовано
као Јавно комунално предузеће „ Водовод и
канализација“ Алексинац („Службени лист
општине Алексинац“ број 5/06, 1/07, 2/07, 4/07),
уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД.16473/2007 од
26.03.2007. године, врши се у циљу
усаглашавања његових одредби са Законом о
jaвним предузећима, чиме се претходна Одлука
о оснивању ставља ван снаге и доноси се нови
оснивачки акт.
Циљ оснивања јавног предузећа
Члан 2.
Јавно комунално предузеће „ Водовод и
канализација“ Алексинац (у даљем тексту:
Јавно предузеће) је основано ради обезбеђивања
услова за снабдевање водом за пиће крајњих
корисника,
као
и
пружање
услуга
пречишћавања и одвођења атмосферских и
отпадних вода.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овим Одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
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обавезе оснивача и Јавног предузећа у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште Јавног
предузећа;
- претежна делатност Јавног предузећа;
- права, обавезе и одговорности
оснивача према Јавном предузећу и Јавног
предузећа према оснивачу;
- услови и начин утврђивања и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
условима и начину задуживања
Јавног предузећа;
- заступање Јавног предузећа;
- износ основног капитала, као и опис,
врста и вредност неновчаног улога;
- органи Јавног предузећа;
- имовина која се не може отуђити;
- располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета у
својину Јавног предузећа у складу са законом;
- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно
предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Алексинац, улица Књаза
Милоша број 169, матични број 07173075.
Права оснивача остварује Скупштина
општине.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
Јавно предузеће има статус правног
лица,
са
правима,
обававезама
и
одговорностима утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 6.
Јавно предузеће за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
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Заступање и представљање јавног предузећа
Члан 7.

Унутрашња организација јавног предузећа
Члан 12.

Јавно предузеће заступа и представља
директор.

Јавно
предузеће
послује
као
јединствена радна целина.
Актом директора Јавног предузећа,
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име јавног предузећа
Члан 8.

Јавно предузеће послује под следећим
пословним именом : Јавно комунално предузеће
„ Водовод и канализација“ Алексинац.
Скраћено пословно име је ЈКП „
Водовод и канализација“ Алексинац.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност
оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 9.
Седиште Јавног предузећа је у
Алексинцу, улица Петра Зеца бр.35.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 10.
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи
пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а
који ће бити дефинисан Статутом Јавног
предузећа.
Упис јавног предузећа у регистар
Члан 11.
Јавно предузеће се за обављање своје
делатности од општег интереса, утврђене овом
одлуком, уписује у регистар у складу са
законом којим се уређује правни положај
привредних друштава и поступак регистрације,
у складу са законом.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност
Члан 13.
Претежна делатност Јавног предузећа
је:
- 3600 Сакупљање, пречишћавање
и дистрибуција воде.
Осим наведене претежне делатности,
Јавно предузеће ће обављати и друге
делатности у складу са Статутом јавног
предузећа.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене
законом.
О
промени
делатности
Јавног
предузећа као и о обављању других делатности
које служе обављању претежне делатности,
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
Члан 14.
Јавно предузеће може да отпочне
обављање делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за
обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 15.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном
друштву капитала из става 1. овог члана, има
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права, обавезе и одговорности које има
општина Алексинац, као оснивач према Јавном
предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине.
V

ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 16.

Јавно предузеће послује јавним
капиталом које је стекло оснивањем, у
новчаном износу од 193.687,50 РСД.
Имовина јавног предузећа
Члан 17.
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 Јавно предузеће, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини
општине Алексинац.
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 општине, као оснивача, са
друге стране.
Члан 18.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа , у складу са
законом и актима Скупштине општине
Алексинац.
По основу улагања средстава из става
1. овог члана општина Алексинац стиче уделе у
Јавном предузећуе, као и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен
на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 19.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује општина
Алексинац, као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 20.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
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продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација,субвенција и поклона,
из буџета оснивача и буџета
Републике Србије, и
из осталих извора, у складу са
законом.
Расподела добити
Члан 21.
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.
Начела за одређивање цене услуга
Члан 22.
Елементи
за
образовање
цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни
одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Цене производа и услуга предузећа
Члан 23.
Елементи
за
комуналних услуга су :

одређивање

цена

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 јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
3)
добит
вршиоца
комуналне
делатности.
Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.
Усвајање захтева за измену цена
Члан 24.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са
чланом 27. ове Одлуке.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Јавно предузеће може
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током пословне године да поднесе оснивачу
детаљно образложен захтев за одобрење измене
цена услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања
са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини општине Алексинац.
Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 25.
Унапређење рада и развоја Јавног
предузећа заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става
1. ове Одлуке, утврђују 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.
Планови и програми
Члан 26.
Планови и програми Јавног предузећа
су:
– план и програм развоја Јавног
предузећа,
– финансијски планови и
– други планови и програми.
Планови и програми Јавног предузећа
достављају се Скупштини општине Алексинац
најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине Алексинац.
VI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

ЈАВНОГ

Права оснивача
Члан 27.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа, Општина Алексинац, као
оснивач има следећа права:
- право управљања Јавног предузећа на
начин утврђен Статутом Јавног предузећа;
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о
пословању Јавног предузећа;
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- право да учествују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а
по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом.
Обезбеђење општег интереса
Члан 28.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће основано,
Скупштина општине даје сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- 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 предузећа, 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
и
- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Одлуком.
Члан 29.
Општинско веће даје сагласност на:
1. повећање броја запослених,
2. Одлукe о ценама производа и услуга
Јавног предузећа.
Континуирано и квалитетно пружање услугa
Члан 30.
Јавно предузеће је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља
на начин којим се обезбеђује стално,
континуирано и квалитетно пружање услуга
крајњим корисницима.
Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 31.
Јавно предузеће је дужно да предузима
мере и активности за редовно одржавање и
несметано функционисање постројења и других
објеката неопходних за обављање своје
делатности, у складу са законима и другим
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прописима којима се уређују услови обављања
делатности од општег интереса због које је
основано.
Поремећај у пословању
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању
Јавно
предузеће,
Скупштина
општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове за
несметан рад и пословање предузећа у
обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном промету са
трећим лицима,
- ограничење у погледу права
располагања појединим срдствима у јавној
својини,
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности
од општег интереса и овом Одлуком.
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Општинско веће 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
Јавног предузећа.
VII
ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Пословање под тржишним условима
Члан 34.
Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Пружање услуга корисницима са територије
других општинa
Члан 35.
У
обављању
своје
претежне
делатности, Јавно предузеће своје производе и
услуге може испоручивати, односно пружати и
корисницима са територије других општина и
градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Алексинац.
Испоруку производа и пружање услуга
из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.
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Расподела добити
Члан 36.
Добит Јавног предузећа, утврђена у
складу са законом, може се расподелити за
повећање основног капитала, резерве или за
друге намене, у складу са законом и посебном
одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат Јавног предузећа
утврђује се у временским периодима, на начин
и по поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити
доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.
VIII

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Органи јавног предузећа
Члан 37.

Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор
1) Надзорни одбор
Састав Надзорног одбора
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Скупштина општине, на
период од четири године, под условима, на
начин и по поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује
се из реда запослених, на начин и по поступку
који је утврђен Статутом Јавног предузећа.
Услови и поступак за избор председника и
чланова Надзорног одбора
Члан 39.
Услови
и
поступак
за
избор
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа, у складу са законом.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 40.
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,
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- 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 предузећша 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 именовање новог
председника или члана Надзорног одбора.
Надлежност Надзорног одбора
Члан 41.
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 дирекитора:
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 уговоре 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.
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Накнада за рад
Члан 42.
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.
2) Директор
Члан 43.
Директора
предузећа
именује
Скупштина општине Алексинац на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Услови за именовање директора
предузећа прописаће се Статутом Јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Надлежности директора
Члан 44.
Директор Јавног предузећа :
1) представља и заступа предузећа;
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) врши друге послове утврђене
законом и статутом предузећа.
Зарада директора
Члан 45.
Директор има право на зараду, а може
имати право на стимулацију у случају кад
предузеће послује са позитивним пословним
резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине Алексинац.
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Мандат директора
Члан 46.

Поремећаји у пословању
Члан 51.

Мандат директора престаје истеком
периода на који је именован, оставком или
разрешењем.

У случају поремећаја у пословању
Јавног предузећа, Скупштина општине, може
предузети мере прописане законом, ради
обезбеђења
услова
за
несметано
функционисање Јавног предузећа и обављање
делатности од општег интереса, а нарочито:
промену унутрашње организације Јавног
предузећа;
разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање
привременог
органа
Јавног
предузећа;
ограничење права појединих делова Јавног
предузећа да иступају у правном промету са
трећим лицима;
ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини.

Разрешење директора
Члан 47.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити
образложен са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење.
Члан 48.
Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 49.
Уколико против директора ступи на
снагу оптужница за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, Скупштина општине Алексинац
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 50.
Скупштина
општине
Алексинац
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 општине Алексинац може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
IХ ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ

Остваривање права на штрајк
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују
ради
заштите
својих
професионалних и економских интереса по
основу рада.
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
колективним уговором и посебним актом
оснивача.
У случају штрајка радника Јавног
предузећа, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег
интереса.
Минимум процеса рада посебном
одлуком утврђује Скупштина општине, у
складу са законом.
Унутрашња организација
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим
актима Јавног предузећа ближе се уређују
унутрашња организација Јавног предузећа,
делокруг органа и друга питања од значаја за
рад и пословање Јавног предузећа, у складу са
законом и овом одлуком.
Радни односи
Члан 54.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
колективним уговором Јавног предузећа у
складу са законом и актима оснивача.
Колективни уговор Јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
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Безбедност и здравље запослених на раду
Члан 55.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на
основу закона, а ближе се уређују колективним
уговором, општим актима Јавног предузећа или
уговором о раду.
Заштита животне средине
Члан 56.
Јавно предузеће је дужно да у
обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне
средине и да спречава узроке и отклања штетне
последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
Статутом Јавног предузећа детаљније
се утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите
животне средине.

26. март 2013. године

Други општи акти ЈП морају бити у
сагласности са Статутом Јавног предузећа.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу,
морају бити у складу са општим актима Јавног
предузећа.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Јавно предузеће је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Остали општи акти надлежни органи
Јавног предузећа су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута
Јавног предузећа.
Члан 62.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа
(„Службени лист општине Алексинац“ број
5/06, 1/07, 2/07, 4/07).

Јавност рада предузећа
Члан 57.

Члан 63.

Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу“
општине Алексинац.

Доступност информација
Члан 58.

I Број:02-46
Датум: 25.03.2013. гoдинe

Доступност информација од јавног
значаја Јавног предузећа врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Пословна тајна
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе
и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Јавног предузећа чије би
саопштавање
неовлашћеном
лицу
било
противно пословању Јавног предузећа и
штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Општи акти
Члан 60.
Општи акти Јавног предузећа су Статут
и други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт Јавног
предузећа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

.
На основу члана 2. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011), члана 20.
става 1. тачке 5. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Србије“, број 129/07) и
члана 52. Статута општине Алексинац
(„Службени листопштине Алексинац“, број
8/08), Скупштина општине Алексинац, на
седници одржаној дана 25.03. 2013. године,
донела је
ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
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Члан 1.

Члан 2.

У Одлуци о комуналном уређењу
(„Службени лист општине Алексинац“, број
17/01-01, 5/03,1/06, 2/07 и 7/10) у члану 124.
став 2. иза речи „Суботинац“ слово „и“ брише
се, а иза речи „Бован“ додају се речи „Велики
Дреновац, Грејач, Тешица, Банковац, Лужане,
Нозрина, Моравски Бујмир, Прћиловица, Доњи
Адровац, Трњане, Срезовац, Доњи Љубеш,
Горњи Љубеш, Корман и Витковац “.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Алексинац“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Алексинац“.
I Број: 011-46
У Алексинцу, дана 25.03.2013 . године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
_______________

На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 52.
тачка 32. Статута општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број
8/08), Скупштина општине Алексинац, на
седници одржаној дана 25.03.2013. године,
донела је

II Број: 011-49
У Алексинцу, 25.03.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р
___________________

На основу члана 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 52.
тачка 32. Статута општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број
8/08), Скупштина општине Алексинац, на
седници одржаној дана 25.03.2013. године,
донела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА
РОМА ЗА ПЕРИОД 2013-2017.ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Локални Акциони план за
унапређење образовања Рома за период
2013-2017 године у тексту који чини саставни
део ове Одлуке.
Члан 2.

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ЗА 2013.ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Локални Акциони план
запошљавања
на
територији
општине
Алексинац за 2013.годину у тексту који чини
саставни део ове Одлуке.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Алексинац“
II Број: 011-48
У Алексинцу, 25.03.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 9. Статута
општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 8/2008), члана 64. Став 1.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/2001), сходно члану 9.
Став 1. Тачка 1. Одлуке о социјалној заштити
општине Алексинац („Службени лист општине
Алексинац“, број 9/2011), Скупштина општине
Алексинац на седници одржаној 25.03.2013.
године, донела је
ОДЛУ КУ
О ОСНИВАЊУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА
ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

26. март 2013. године

Уговором, сачињеним између општине
Алексинац и Центра за социјални рад општине
Алексинац прецизираће се број запослених који
ће радити на пружању услуге Дневни боравак.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од објављивања у „Службеном листу општине
Алексинац“.
Број: 011-47
У Алексинцу, 25.03.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.
___________________

I
Оснива се Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у развоју.
II
Послови рада Дневног боравка се
поверавају Центру за социјални рад општине
Алексинац. У оквиру Дневног боравка пружаће
се и услуга физикалне терапије.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС"
број 129/07) члана 44-47. 55. 110, 111. и 209
Закона о социјалној заштити ("Службени
гласник РС" број 24/11) и члана 15. тачка 18
Статута општине Алексинац("Службени лист
општине Алексинац" број 08/08) Скупштина
општине Алексинац, на седници одржаној дана
25.03.2013. године, донела је

III
Дневни боравак ће радити у простору
Установе за децу „Христина Маркишић“, који
је одељење Центра за социјални рад општине
Алексинац и адекватно је опремљен за пружање
услуге Дневни боравак.
IV
За рад Дневног боравка у буџету
општине Алексинац
за 2013. годину,
опредељена су новчана средства 4.600.000,00
динара.
V
Дневни боравак ће радити до
31.12.2013. године, након чега ће општина
Алексинац одлучити о потреби за даљим
пружањем услуге Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у развоју.
VI

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
Члан 1.
У члану 33. Одлуке о социјалној
заштити општине Алексинац („службени лист
општине Алексинац“, број 9/11) у ставу 1. после
речи „новорођеном детету“, бришу се речи „у
износу од 10.000,00 динара“ а додаје се нови
став после става 1. :
„Износ једнократне новчане помоћи за
новорођено дете биће одређен Одлуком о
буџету за текућу годину.“
Члан 2.
У осталом делу ова Одлука остаје
непромењена.
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Општинском одбору Демократске странке
Србије у Алексинцу и Архиви општине
Алексинац.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у „ Службеном листу“
општине Алексинац, а примењиваће се од
01.01.2013. године.

Број: 011-45
У Алексинцу, 25.03.2013.године

IV
Ову одлуку објавити у "Службеном
листу општине Алексинац ".

I Број: 011-52
У Алексинцу, 25.03.2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.

___________________
___________________

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и
става 3. истог члана Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010, Одлука УС
54/2011) и члана 46. став 2. Статута општине
Алексинац
("Службени
лист
општине
Алексинац", број 8/2008), Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана
25.03.2013. године, донела је
ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
ЈАСМИНИ ЈЕВТИЋ ИЗ АЛЕКСИНЦА

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и
става 3. истог члана Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010, Одлука УС
54/2011) и члана 46. став 2. Статута општине
Алексинац
("Службени
лист
општине
Алексинац", број 8/2008), Скупштина општине
Алексинац, на седници одржаној дана
25.03.2013. године, донела је
ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
АЛЕКСАНДРИ СИМИЋ ИЗ АЛЕКСИНЦА

I
I
Утврђује се да је престао мандат
одборници Јасмини Јевтић из Алексинца, због
подношења оставке на седници Скупштине
општине Алексинац дана 25.03.2013.године.

Утврђује се да је престао мандат
одборници Александри Симић из Алексинца,
због подношења оставке на седници Скупштине
општине Алексинац дана 25.03.2013.године.

II
II
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.

Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења одлуке.

III
III
Одлуку
доставити:
Изборној комисији општине

именованој,
Алексинац,
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Одлуку
доставити:
именованој,
Изборној комисији општине Алексинац,
Општинском одбору Српске напредне странке у
Алексинцу и Архиви општине Алексинац.
IV
Ову одлуку објавити у "Службеном
листу општине Алексинац ".

26. март 2013. године

Члан 2.
Фонд је наменски фонд у оквиру
буџета општине Алексинац, основан Одлуком
Скупштине
општине
Алексинац
дана
27.05.1994.године („Службени лист општине
Алексинац“, број 3/94).
Члан 3.

I Број: 011-51
У Алексинцу, 25.03.2013. године

Фонд користи средства додељена из
буџета општине Алексинац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

Председник
Грујица Вељковић, с.р.

Члан 4.
Фондом управља Савет фонда.
Председник Савета руководи Фондом и
представља га.

___________________

II.
На основу члана 9. Одлуке о оснивању
Фонда за подстицање обдарених ученика и
студената са територије општине Алексинац
(„Службени лист општине Алексинац“, број
3/94), Савет Фонда за подстицање обдарених
ученика и студената са територије општине
Алексинац, на седници одржаној дана 06.02.
2013.године, д о н е о ј е

П Р АВИЛА
ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБДАРЕНИХ
УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ

I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилима се уређује: начин
остваривања циљева Фонда за подстицање
обдарених ученика и студената са територије
општине Алексинац (у даљем тексту: Фонд),
начин коришћења средстава и критеријуми за
коришћење средстава,
начин рада Савета
Фонда и друга питања.

КОРИШЋЕЊЕ
ФОНДА

СРЕДСТАВА

Члан 5.
Средства Фонда се користе у смислу
члана 5. Одлуке о оснивању Фонда за
подстицање обдарених ученика и студената са
територије општине Алексинац за:
- награђивање ученика основних и
средњих школа, студената основних
студија, студената мастер и докторских
студија
из
области
природних,
друштвених, техничких наука и
уметности;
- финансирање учешћа на завршним
међународним такмичењима из области
природних, друштвених, техничких
наука и уметности.
Средства Фонда опредељују се као
вишемесечне награде и једнократне
награде.
Савет Фонда може додељивати и
једнократне помоћи за израду научних
радова из свих области наука и уметности.
Члан 6.
Додељена средства из Фонда за
подстицање обдарених ученика и студената са
територије општине Алексинац користе се без
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обавезе враћања, сем ако корисник изгуби
право на коришћење средстава.
Члан 7.
Савет Фонда сваке године, најкасније
до 30. септембра, преко локалних средстава
информисања и општинског сајта, упућује јавни
позив за пријављивање кандидата за доделу
средстава Фонда.
Пријаве на јавни позив за додељивање
награда из средстава Фонда подносе се
најкасније до 15. октобра године у којој је јавни
позив расписан.
Савет Фонда одлучује о додељивању
средстава у року од 15 дана од дана истека рока
за пријављивање на јавни позив.

III.
УСЛОВИ
ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ФОНДА И ОДЛУЧИВАЊЕ О
КАНДИДАТИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА
Члан 8.
Фонд додељује средства кандидатима
који испуњавају следеће опште услове:
- да имају пребивалиште на територији
општине Алексинац најмање годину
дана пре подношења захтева за
коришћење средстава и
- да немају више од 27 година живота.
а)
За вишемесечне награде могу
конкурисати кандидати који, осим општих
услова испуњавају и следеће услове:
- да су ученици другог и осталих разреда
средње школе који су у претходном
разреду остваили просек оцена 5,00;
- да су ученици завршног разреда средње
школе који су остварили просек оцена
5,00 и уписали факултет као буџетски
корисници;
- да су студенти друге и осталих година
на основним и мастер студијама и
студенти докторских студија који су
остварили укупан просек најмање 9,00;
- да су студенти друге и осталих година
студија који студирају у иностранству
који доставе оверени превод документа
којим доказују да су у иностранству
постигли успех који је еквивалентан
просеку који остварују студенти у
Републици Србији, а који је услов за
добијање средстава (9,00).

26. март 2013. године

б) За једнократне награде могу конкурисати
кандидати који осим општих услова
испуњавају и следеће услове:
- да су ученици и студенти који су
освојили неко од прва три места на
републичким
и
међународним
такмичењима
која
организује
Министарство просвете и науке;
- да су ученици музичких школа који су
освојили неко од прва три места на
републчиким такмичењима која су у
складу са стандардима такмичења, о
чему доказе достављају музичке школе;
- да су ученици музичких школа који су
освојили неко од првих шест места на
међународним такмичењима која се
организују уиностранству.
Члан 9.
Савет Фонда може одлучити да
установи и додатне критеријуме за доделу
средстава Фонда.
Члан10.
Савет Фонда у зависности од
расположивих средстава, финансијским планом
утврђује износе за одређене намене, број
корисника и висину средстава које корисници
добијајау, као и дужину коришћења срестава.
Члан11.
Једнократна давања средстава Фонда
корисницима се могу доделити само једном у
току календарске године.
Члан12.
Савет
фонда
одлучује
ко
од
пријављених кандидата испуњава услове за
користишћење средства Фонда и саставља
листу корисника средстава.
Савет
одлучује
о
пријављеним
кандидатима на основу пријава на јавни позив и
узима у обзир све пријаве које садрже потпуну
документацију, и испуњавају услове из члана 8.
ових правила.
Члан 13.
Савет Фонда је обавезан да размотри
приговор кандидата на одлуку Савета и донесе
коначну одлуку о томе.
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Рок за подношење приговора на
Одлуку Савета Фонда је пет дана од дана
достављања Одлуке кандидату.
Члан 14.

Надзор над радом Фонда и остваривање
његових основних циљева, као и наменско
коришћење средстава, врши Општинска управа
општине Алексинац.

Корисник средстава Фонда губи право
на коришћење средстава Фонда ако се утврди:
- да подаци који су услов коришћења
средстава
Фонда
не
одговарају
чињеничном стању и
- када у току коришћења средстава
престане неки од услова из члана 8.
ових правила
Корисник који изгуби право коришћења
средстава Фонда, дужан је да врати целокупни
примљени износ средстава.

Члан 19.

IV. РАД САВЕТА ФОНДА И НАДЗОР НАД
РАДОМ САВЕТА ФОНДА
Члан 15.
Савет Фонда управља Фондом, доноси
финансијски план, одлучује о корисницима
средстава Фонда, висини средстава и року
коришћења
средстава,
води
евиденицју
корисника, доноси одлуке о јавном позиву за
пријављивање кандидата за
коришћење
средстава, доноси одлуке о питањима која нису
регулисана овим Правилима и Одлуком о
оснивању Фонда и ради друге послове у циљу
остваривања основних задатака Фонда.

Стручне и административне послове
неопходне за рад Фонда обавља Одељење за
општу управу и друштвене делатности.
Финансијске послове неопходне за рад
Фонда обавља Одељење за привреду и
финансије
општинске
управе
општине
Алексинац.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗВАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ова Правила Фонда ступају на снагу
осам дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Алексинац“.
Члан 21.
Ступањем на снагу ових Правила
престају да важе Правила Фонда за подстицање
обдарених ученика и студената са територије
општине Алексинац од 10.09.1998.године.
(„Службени лист општине Алексинац“, број
8/1998)

Члан 16.
Савет Фонда ради у седницама а
састаје се по потреби.
Седнице Савета Фонда заказује и води
председник Савета Фонда.
Савет пуноважно одлучује ако седници
присуствује више од половине чланова Савета
Фонда, а одлуке доноси већином гласова од
укупног броја чланова Савета Фонда.
Члан 17.
Савет Фонда доноси Правила Фонда за
подстицање обдарених ученика и студената са
територије општине Алексинац.
Сагласност на Правила Фонда даје
Општинско веће општине Алексинац.
Члан 18.

Број: 02-21
У Алексинцу, 06.02.2013.године

САВЕТ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ОБДАРЕНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
АЛЕКСИНАЦ
Председник
Зоран Стевановић, с.р.
_______________
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