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Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Општинско веће
Бр. 501- 46/2016-09
Дана: 25.08.2016год.
Књажевац
Општинско веће општине Књажевац, на седници
одржаној дана 25.08.2016.год.,. донело је :

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

живот и развој у здравој средини, а самим тим и
уравнотежен однос привредног развоја и животне
средине. Јединица локалне самоуправе доноси
програм заштите животне средине на својој
територији у складу са својим интересима и
специфичностима.
Овим програмом утврђују се планирани приходи
и намена коришћења средстава за активности,
програме и пројекте, које се током 2016. године
планирају у области заштите и унапређења животне
средине и реализацију дуга из 2015.године.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту и унапређење животне средине
за
2016.год.,
бр.
50146/2016-09
од
27.06.2016.године осим у делу :
Активност предвиђена као: „ Израда
Програма контроле квалитета површинске
воде (на купалиштима на Тимоку и у виру
на Бањици) и подземне воде“, а сходно
допису
Министарство пољопривреде и заштите животне
средине, бр. 401-00-02330/2016
- 09 од
26.07.2016.године.
1.

Закључак објавити у „Службеном листу општине
Књажевац“
Закључак доставити: Одељењу за привреду и
друштвене делатности и а/а
Председник Општинског већа
мр Милан Ђокић
На основу члана 100. став 3. Закона о
заштити животне средине („Сл. гласник
РС“,
бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон, 72/09 - др.закон
и 43/011 – одлука УС и 14/16), члана 7. Одлуке о
буџетском фонду за заштиту животне средине
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“
бр: 15/09) и члана 51. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“ бр.4/09), Општинско
Веће општине Књажевац на седници одржаној дана
25.08.2016.године донело је, уз Сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, РС , бр. 401-00-02330/2016
- 09 од
26.07.2016.године
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА
2016 ГОДИНУ
Законом о заштити животне средине („Сл.
гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон,
72/09 - др.закон и 43/011 – одлука УС и 14/16),
уређује се интегрални систем заштите животне
средине односно остварују се права човека на

За реализацију програма коришћења средстава
буџетског фонда користиће се средства из
следећих извора прихода:
1) Од накнаде за заштиту и унапређење животне
средине
(на основу члана 87.став 2.тачка 1. и 2. Закона
о заштити животне средине) за 2016.год
у износу
од…….............................................10.000.000,00 дин.
2) Средства преостала -из 2015………...
…......................................................9.634.498,00 дин.
3) Средства преостала за реализацију
закључака из 2015...........................810.454,00 дин.
_____________________
Укупно:.........................................20.444. 952,00 дин.
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ОПИС

Дуг из предходне године

Финансијски план
за 2016.год

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE

0001 Управљање животном средином и природнин вредностима
I.

1

2

3

4

5

II

Подстицајни ,
превентивни, акциони и
санациони програми и
пројекти за чијом се
реализацијом укаже потреба
111 Унапређење постојеће
инфраструктуре дистрибуције
воде заменом азбестних цеви са
реконструкцијом прикључака (
ТПЕ цеви, вентили, спојнице и
полу спојнице, нипли, ливене
огрлице, материјал за
тампонирање, транспорт, рад и
сл.)
Еколошки пројекат „Више знања
- мање отпада“, установе за
образовање- Техничке школе,
одабран по Јавном конкурсуУговорена обавеза по јавном
конкурсу, пројекат реализован а
дуг пренет.
Заштита подземних вода(изворишта подземних вода
водоснабдевања, Дојкино врело
и Шопор у Парку природе, Стара
планина на делу општина
Књажевац) - израда Елабората
о зонама заштите - Уговорена
обавеза , реализација пројекта у
току, дуг пренет.
Реализација дела Пројекта
пешачко бициклистичке стазе,
Књажевац-спортско туристички
центар, базен Бањица, уз обалу
Тимока ( у циљу смањења
издувних гасова услед
повећаног обима саобраћаја
моторних возила на наведеној
релацији)
Хитне интервенције и санације
загађења у животној средини у
случају удеса и сл.
Свега:
Едукативни програми и
пројекти
у циљу јачања
свести о значају заштите
животне средине,

4.000.000,00

105. 000, 00
Дата сагласност
Министарства

588. 172, 00
Дата сагласност
Министарства

105.000,00

588. 172, 00

2.000.000,00

200. 000,00
6.893.172,00
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Обележавање значајних датума
за животну средину :
- Дан планете земље, -Светски
дан животне средине и сл.

1.

200.000,00

Свега:

200. 000, 00

Управљање отпадом

0002

Средства за потрeбе
организованог управљања
отпадом (техничка и пројектна
документација за санацију
градске депоније, изградња
рециклажних дворишта,
претоварне станице, набавка
контејнера за комунални отпад,
санација и рекултивација
дивљих депонија и сл.)

1

9. 634. 498, 00

Свега:
Програми и пројекти праћења
стања квалитета елемената
животне средине

0003

9. 634.498.00

Израда Програма контроле
квалитета - мониторинг у
животној средини за :
ваздух,
комуналну буку и
земљиште.
Послови третмана и сузбијања
штетних организама у животној
средини :
-комарци, крпељи и глодари ;
За сузбијање штетних
организама (комарци,крпељи и
глодари) на територији општине
Књажевац у 2016. години
користиће се препарати који
имају решење надлежног
Министарства о упису у
Привремену листу биоцидних
производа за достављање
техничког досијеа и намењени
су за сузбијање штетних
огранизама. Ови препарати се
користе на основу одредаба
Закона обиоцидним
производима („Службени
гласник РС”, број 36/09,88/10 и
92/11) и других прописа којима је
уређена област примене
биоцидних
производа у регулацији
бројности штетних
организама,односно на основу
којих се врши регистрација и
дозвољава примена ових
хемијских препарата у нашој
земљи.

1

2

2. 500.000,00

500.000,00

I
3

Третман и сузбијање бува
Уговорена обавеза и услуга

115. 000, 00

115. 000, 00
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извршена, дуг пренет.
Услуге информисања јавности о
стању и квалитету животне
средине и начину поступања у
циљу очувања исте , израда
брошура, публикација и др.
штампани материјали и
континуирано иновирање
интернет презентације у дел
Услуга израде Табле за
обележавање Еко – центара у
Месним заједницама

4

5

Дата сагласност
Министарства

300.000,00

2.282.,40
Дата сагласност
Министарства

Свега:

3. 417. 282,40

0004

Заштита природних
вредности и
унапређење подручја са
природним својствима

I

Програми и пројекти заштите
и развоја заштићених
природних добара
предложених од стране
управљача или организације
за заштиту природе
Водопад Бигреног потока и др.

1.

2. 282, 40

Свега:
Укупан износ средстава за реализацију
закључака из 2015.год.
Укупан износ средстава за реализацију
Програма за 2016.год.
Укупан износ средстава

300.000,00

810. 454 ,00

300. 000, 00
810. 454 ,00
19.634. 498,00

20. 444. 952, 00
0001 – 0002 - Подстицајни, превентивни,
акциони и санациони програми и пројекти
наведени под овом тачком, као и остали за
чијом се реализацијом укаже потреба, а који су
од интереса за општину и реализују се на
територији општине, биће реализовани у складу
са решењима и обавезама проистеклим из
закона о заштити животне средине и у сарадњи
са другим институцијама.

општине Књажевац ће у сарадњи са другим
субјектима организовати или учествовати у
предавањима, трибинама и манифестацијама
из области заштите и унапређења животне
средине и обележавању значајних датума.
Средства наведена у табеларном прегледу у
овом делу биће додељена на основу акта
Општинског већа а на основу захтева
заинтересованих лица.

Средства наведена у табеларном прегледу у
овом делу биће додељена на основу акта
Општинског већа, а на основу поднетих захтева
или пријаве на расписани конкурс од стране
надлежних институција, јавних предузећа,
сеоских и градских месних заједница, удружења
грађана, установа за образовањње као и на
основу предлога Одељења за општу управу и
заједничке послове општинске управе општине
Књажевац.

0003 - За реализацију програма у овом делу
потписиваће се уговори са овлашћеним
стручним установама и организацијама у складу
са позитивним законским прописима и Одлуком
Општинског већа од стране Председника
општинског већа или лица које он овласти .

У циљу подизања нивоа образовања, јачања
свести и популаризације заштите животне
средине,
Општинска
управа,
надлежно
Одељење за послове заштите животне средине

У циљу редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавања јавности о стању
животне средине, јавности рада Општинске
управе и јачања свести о значају заштите
животне средине наставиће се са ажурирањем
интернет странице Општине Књажевац у делу
Заштита животне средине и истовремено ће се
радити на обавештавању јавности о стању
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животне
средине
путем
средстава
информисања, потребна средства преносиће се
према одлуци Општинског већа .
0004 - Ови програми и пројекти ће се
реализовати по основу исказане потребе
субјеката на основу акта Општинског већа.
Финансирање,
односно
суфинансирање
активности из овог програма вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених
у складу са Одлуком о буџетском фонду за
заштиту животне средине општине Књажевац.

2
На основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/07,
34/2010 и Одлука УС 54/2011) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), Скупштина
општине Књажевац, на седници одржаној
02.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборнику
Члан 1.

Уколико се приходи не остварују у планираном
износу
Председник
општине
одређује
приоритетне активности на предлог Општинског
већа.

Утврђује се да је престао мандат
одборнику Митић Владану, са изборне листе
Александар Вучић – Србија побеђује, због
подношења усмене оставке.

Стручне и административно техничке послове
за реализацију програма и пројеката, као и
надзор над извршавањем уговорених обавеза
спроводи надлежно одељење Општинске
управе.

Члан 2.

Пријаве пројеката за финансирање или
суфинансирање по основу расписаног конкурса,
достављаће
се
надлежном
одељењу
Општинске управе, а комисија коју оформи
Општинско веће вршиће избор Програма и
Пројеката ако су у сагласности са предложеним
Програмом коришћења средстава за 2016.
годину. Одлуку о расписивању конкурса доноси
Општинско веће на предлог надлежног
одељења за послове заштите животне средине
уз сагласност Председника општине. Комисија
за избор програма и пројеката, биће
састављена од три члана и то: једног члана
Општинског већа, једног одборника и једног
запосленог у Општинској управи на пословима
животне средине.
Општинско веће може бити наручилац израде
програма или пројеката за финансирање или по
потреби
расписивати
јавни
позив
за
финансирање и суфинансирање програма и
пројеката.
Надлежно Одељење за буџет и финансије,
општине Књажевац одговорно је за контролу и
управљање средствима буџетског фонда.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „ Сл. листу општине
Књажевац“,
по
предходно
прибављеној
сагласности надлежног Министарства.
Број: 501- 46/2016-09
Дана: 25.08.2016.год.
Председник Општинског већа
мр Милан Ђокић

Одлуку о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Књажевац из члана 1. ове
Одлуке доставити Изборној комисији ради
доделе мандата новом одборнику у складу са
Законом.
Члан 3.
Против ове Одлуке о утврђивању
престанка мандата, допуштена је жалба
Управном суду у року од 48 часова, од дана
доношења Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и исту објавити у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 020 - 75/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
3
На основу члана 60. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“,
број 62/06, 65/08 – др. Закон и 41/09) и члана
30. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“ број 4/09 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, по претходно
прибављеном мишљењу Комисије за давање
мишљења о Годишњем програму заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта општине Књажевац за 2016. годину,
број 320- 22/2016-02 од 03.08.2016. године и
дате сагласности на Предлог годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Књажевац
за 2016. годину, од стране Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, број
320- 11-6022/2016-14 од 09.08.2016. године, на
седници одржаној дана 02.09.2016. године,
донела је
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02.СЕПТЕМБАР 2016

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

стратешког и посебног значаја за одбрану и
безбедност Републике Србије.
Окупљање није дозвољено на местима
на којима се одржавањем окупљања крше
људска и мањинска права и слободе других,
угрожава морал или на местима која су
затворена за јавност.

1.

Члан 3.

Доноси се Годишњи програм заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта општине Књажевац за 2016. годину.

Није дозвољено јавно окупљање на
територији општине Књажевац и то на
просторима:
• испред објеката здравствених установа
(објекта хитне помоћи, болница, дома здравља,
здравствених станица, апотека),
• основних и средњих школа и високошколских
установа,
• предшколских установа,
• испред објеката Министарства унутрашњих
послова,
• испред објеката Војске Републике Србије,
• испред других објеката који су од стратешког и
посебног значаја за одбрану и безбедност
Републике Србије.
Није дозвољено јавно окупљање и на
местима на којима се одржавањем окупљања
крше људска и мањинска права и слободе
других, угрожава морал или на местима која су
затворена за јавност.

2.
Саставни део ове Одлуке је Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Књажевац
за 2016. годину.
3.
Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 320 - 112/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић

Члан 4.

4
На основу члана 24. Закона о јавном
окупљању ("Сл. гласник РС” бр. 6/2016) и члана
30. Статута општине Књажевац (''Сл. лист
општине Књажевац'' бр. 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 02.09.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
НА КОЈИМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО
ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се простори на
територији општине Књажевац на којима није
дозвољено јавно окупљање.
Члан 2.
Простори
где
није
дозвољено
окупљање
су
места
на
којима,
због
карактеристике самог места или његове
посебне намене, прети опасност од наступања
угрожавања безбедности људи и имовине,
јавног здравља, морала, права других или
безбедности Републике Србије.
Под местом из става 1. овог члана, у
смислу ове одлуке, сматра се простор испред
здравствене установе, школе, предшколске
установе, као и простор испред објеката од

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8)
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 212 - 2/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
5
На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014) и чланa 30. Статута општине
Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' бр.
4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 02.09.2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и
допуна
Одлуке
о
постављању
мањих
монтажних објеката на јавним и осталим

СТРАНА 7
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површинама (''Сл. лист општине Књажевац'' бр.
8/2008, 12/2013, 20/2013 и 13/2015) (у даљем
тексту: Одлука).
Члан 2.
У члану 2. Одлуке испред става 1. додаје
се нови став 1. који гласи:
„површина јавне намене јесте простор
одређен планским документом за уређење или
изградњу објеката јавне намене или јавних
површина за које је предвиђено утврђивање
јавног интереса у складу са посебним законом
(улице, тргови, паркови и др.);“
Додавањем новог става 1. у члану 2.
Одлуке, став 1 члана 2. постаје став 2.
У ставу 2. члана 2. Одлуке, на крају
става, у последњој реченици, реч: „државној“
замењује се речју: „јавној“.
Члан 3.
У члану 4. Одлуке став 1. брише се.
Ставови 2 и 3. постају ставови 1 и 2.
У члану 4. Одлуке став 2. мења се и
гласи:
„За постављање монтажних барака,
монтажних гаража на јавним површинама и
киоска плаћа се закупнина за локацију.“
Члан 4.
У члану 12. Одлуке став 1. мења се и
гласи:
„Општинско веће решењем утврђује
почетни износ закупнине на предлог надлежног
органа ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац према
следећим зонама:
ПРВА ЗОНА обухвата улице: Трг ослобођења,
Кеј Димитрија Туцовића, Књаза Милоша до
пресека са Капларовом улицом;
ДРУГА ЗОНА обухвата улице: Али Агићева,
Аце Станојевића, Бохињска, Бранке Динић,
Бранка Ћопића, Бранка Металца до броја 7 и до
броја 14 (до улице Југ Богданове), Бранка
Радичевића, Васе Чарапића, Војводе Путника
до броја 29 и до броја 50 (до улице
Омладинске), Војводе Степе, Гавре Аничића, 9ти август, 9-те бригаде до броја 11 и до броја 42
(до
улице
Омладинске),
Добривоја
Радосављевића – Бобија до броја 14 и до броја
43 (до улице Гавре Аничића), Доктора Савића,
Ђуре Ђаковића, Илије Бирчанина, Јанка
Катића, Јована Јовановића – Змаја до броја 28
и до броја 31 (до улице Д.Р.Бобија), Јове
Курсуле,
Југ
Богданова,
Капларова,
Карађорђева до броја 71 и до броја 126 (до
окретнице код Џервина), Књаза Милоша од
пресека са Капларовом улицом до улице 9-те
бригаде, Кеј Вељка Влаховића, Копецкова, Луке
Лазаревића, Лоле Рибара до броја 18 и до броја
33 (до улице Бранке Динић), Љубице Павловић,
Љутомира Ђорђевића, Марка Краљевића,
Милана Пунчића, Милоша Обилића до броја 32

(до улице Д.Р.Бобија), Наташина, Немањина,
Његошева, Омладинска, Сарајевска, Светозара
Марковића,
Спасоја
Милкића,
Сретена
Марковића, Стевана Ђорђевића, Стевана
Мокрањца, Тимочка, Хајдук Вељкова, Хаџи
Ђерина, Цара Душана, Филипа Вишњића, 4.
јули;
ТРЕЋА ЗОНА обухвата улице: Благоја
Паровића, Боре Станковића, Бранка Металца
од броја 9 и од бр. 16, Владе Зечевића,
Витомира Ђорђевића, Војводе Путника од броја
31 и од броја 52, Војислава Илића, Вука
Караџића, 9. бригаде од броја 13 и од броја 44,
Добривоја Радосављевића-Бобија од броја 16 и
од броја 45, Др Хаџића, Доситејева, Драгољуба
Јанковића, Дрварска, Душана Петровића –
Жике, Ђуре Јакшића, Ђуре Салаја, Ђуре
Хорватовића, Игманска, Јабланичка, Јована
Јовановића-Змаја од броја 28 и од броја 31,
Козарачка, Косте Рацина, Лазе Лазаревића,
Лоле Рибара од броја 20 – 36 и од броја 35 –
61, Мајке Јевросиме, Милоша Обилића од броја
34, Мирка Пауновића, Моше Пијаде, Октобарске
револуције, Пане Ђукића, Петра Добрњца,
Петра
Кочића,
Пионирска,
Поручника
Атанасковића, Радничка, 7. бригаде, Сремског
фронта,
Станоје
Главаша,
Стевана
Јаковљевића, Стевана Лазаревића, Стевана
Синђелића, Тихомира Ђорђевића, Танаска
Рајића, Ћирила и Методија, Устаничка, Филипа
Кљајића, Фрање Клуза, Царице Милице,
Џервинска, Поп Владе Зечевића;
ЧЕТВРТА ЗОНА
обухвата улице: Бранка
Цветковића, Васе Пелагића, Видовданска,
Владимира Назора, Вукашина Милића-Вује,
Вукице Митровић, Гаврила Принципа, 22.
Децембар, 25. Мај, 23. Дивизије, Дубравска,
Душана Петровића-Шанета, Ивана Горана
Ковачића, Ивана Милутиновића, Иве Андрића,
Јована Кецмана – Чеде, Капетана Божидра
Митића, Карађорђева од броја 73 и од броја
128, Косте Абрашевића, Лоле Рибара од
броја38 и од броја 63, Максима Горког, Мије
Орешковића, Миле Јулин, Милуна Минића,
Мирослава Крлеже, Михајла Вујића, Николе
Тесле, 8. Август, Пиротска, Првомајска, Раде
Кончара, Радомира Ћирковића, Рударска, Саве
Ковачевића, 7. Јули, Симе
Матавуља,
Слободана Пенезића – Крцуна, Стевана
Сремца, Ужичка, Цветана Лазаревића, Церска,
Цара Лазара, 4. септембар, Шпанских бораца,
Карађорђева од броја 73 и од броја 128, у
Трговишту, у Минићеву и у Кални.“
ПЕТА ЗОНА обухвата сва остала насељена
места.
Члан 5.
У члану 25. Одлуке мења се став 2. и
гласи:
„Закупнина утврђена Уговором о закупу
усклађује се два пута годишње за висину стопе
раста индекса потрошачких цена према
подацима органа надлежног за послове
статистике.“
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Члан 6.
Иза члана 75. Одлуке додаје се ново
поглавље IIa које гласи:
„IIa – НАДЛЕЖНОСТ ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ“
Члан 7.
Иза поглавља IIa додају се нови
чланови 75а, 75б и 75в, који гласе:
„Члан 75а.
Стручни послови на одржавању,
обнављању, унапређењу и др. (у даљем тексту:
стручни послови), без права располагања,
локацијама поверени су Јавном предузећу
„Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац (у даљем тексту:
Дирекција).
Дирекција из става 1.овог члана дужна
је да стручне послове обавља на начин којим се
обезбеђује економично, целисходно,
рационално коришћење локација, очување
истих и др. у интересу локација, уз понашање
при обављању стручних послова као добар
привредник.
Обављање стручних послова врши се у
складу са Планом локација за постављање
мањих монтажних објеката који доноси
Општинско веће општине Књажевац и у складу
са годишњим програмом пословања (у даљем
тексту: Програм) који усваја Скупштина општине
Књажевац на предлог Општинског већа и
Надзорног одбора ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац, као и у складу са актима Општинског
већа или других органа Општине Књажевац.
Стручне послове Дирекција из овог
члана врши на начин и по поступку у складу са
законским и подзаконским прописима, овом
одлуком и актима надлежних органа општине
Књажевац.
Члан 75б.
Дирекција обавља стручне послове у
вези закупа, односно коришћења локација и то:
- обавља стручне послове у складу са Планом
локација за постављање мањих монтажних
објеката, законским и подзаконским прописима,
овом одлуком и другим одлукама надлежних
органа општине Књажевац,
- врши стручне послове израде Плана локација
за постављање мањих монтажних објеката,
- стара се о реализацији Плана локација за
постављање мањих монтажних објеката, из
овог члана,
-обезбеђује примену Плана локација и врши
обележавање локација на терену,
- предузима све мере ради заштите и очувања
локација,

- врши надзор над извршењем уговорених
обавеза из Уговора о закупу, доставља закупцу
потребне опомене, позиве на испуњење
обавеза под претњом принудног извршења,
обавештење о испуњености услова за отказ
уговора о закупу, накнади штете и др. и
предузима и друге радње у циљу испуњења
уговора,
- врши наплату закупнине,
- обезбеђује и спроводи да се средства од
убране закупнине уплаћују у буџет општине
Књажевац,
- подноси Општинском већу општине Књажевац,
најмање на сваких шест месеци или на захтев
овлашћених лица, писмени извештај о
наплаћеној закупнини,
- врши контролу коришћења локација у погледу
намене, површине локација, зона у којој се
налазе, да ли је локација издата у закуп или
подзакуп, да ли закуподавац благовремено
измирује обавезе на име закупнине, комуналних
и других трошкова који терете предмет закупа и
да ли о томе благовремено доставља извештаје
– доказе надлежним органима у прописаном
року, да ли врши одржавања у складу са
законским прописима, овом одлуком и
уговором, која закупнина се плаћа за закупљену
локацију и врши у целости контролу испуњења
свих уговорних обавеза на начин, у роковима и
по поступку како је то прописано уговором о
закупу и у зависности од присутне
проблематике и др. о извршеној контроли
подноси извештај Општинском већу, најмање на
сваких шест месеци или на захтев овлашћених
лица, са предлогом мера.
- води евиденцију издатих локација и
расположивих локација и обавештава, односно
доставља информацију овлашћеном органу
Општинске управе о расположивим локацијама
ради даљег спровођења поступка издавања у
закуп. Информацију о расположивим односно
упражњеним локацијама ЈП „Дирекција за
развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац“ Књажевац обавезна је да најкасније
у року од 8 дана од дана стицања услова за
давање у закуп достави овлашћеном органу
Општинске управе,
- обавештава одмах по стицању разлога
овлашћени орган Општинске управе о
испуњености услова раскида односно отказа
уговора о закупу ради даљег спровођења
поступка у вези с тим,
- води евиденцију о закљученим уговорима о
закупу локација, коришћењу и др. уговора,
- предлаже мере и предузима правне радње у
вези правилне примене свих закључених
Уговора у вези са локацијама,
- припрема потпуну и веродостојну
документацију за предузимање свих правних
радњи пред судовима и другим надлежним
органима, припрема предлоге тужби, жалби,
предлога за извршење и др. поднеске, ради
закључења судских и вансудских поравнања у
поступку пред судовима, ради принудне
наплате закупнине, извршења обавеза
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произашлих из уговора о закупу и предмета
закупа које су биле на терет закупца, накнаде
штете, неоснованог обогаћења, отказа уговора
о закупу, принудног исељења, а у циљу
испуњења уговорних обавеза закупца локација,
корисника и др. лица, и доставља
Правобранилаштву општине Књажевац ради
покретања поступка пред надлежним органима.
- пружа стручну помоћ при одлучивању
Општинског већа о извођењу потребних
грађевинских радова у складу са законским
прописима по захтеву закупца или по службеној
дужности,
- поступа у целости на начин и по поступку
прописаном овом одлуком,
- и друге стручне послове у складу са
позитивним законским прописима, овом
одлуком и актима надлежних органа општине, и
другим прописима.
Дирекција је обавезна да Општинском већу
током године, најмање на сваких шест месеци
или на захтев овлашћених лица, доставља
извештаје о реализацији обавеза прописаних
овом Одлуком.
Члан 75в.
Надзор над коришћењем локацијама по
основу уговора о закупу врши Дирекција путем
овлашћених запослених.
У вршењу надзора над коришћењем
локација Дирекција је овлашћена да улази у све
делове мањих монтажних објеката на
локацијама које су дате у закуп односно на
коришћење ради контроле у погледу закупца,
величине и локација, намене за коју се локација
користи, одржаваности локација и мањих
монтажних објеката, извршених улагања,
испуњења уговорних обавеза закупца, као и за
друге потребе.
Уколико при вршењу надзора
Дирекција утврди да закупац локације не
користи локацију или не измирује обавезе
проистекле из уговора о закупу или из предмета
закупа у складу са законским и подзаконским
прописима, овом одлуком и уговором, сачињава
записник и овлашћена је да записником наложи
закупцу да коришћење локација и испуњење
обавеза усклади са законским и подзаконским
прописима, одредбама ове одлуке и уговора о
закупу локације у случају непоштовања налога
од стране закупца, Дирекција даље предузима
мере и радње у складу са законским и
подзаконским прописима, овом Одлуком и
конкретно закљученим уговором у циљу даље
реализације уговорених обавеза или
вануговорних обавеза и према потреби и
надлежности даље одмах писмено обавештава
надлежни орган Општине у циљу поступања“.
Члан 8.
У Одлуци у поглављу IV - НАДЗОР, у
члану 77. мења се став 1. и гласи:

„Инспекцијски надзор над применом и
спровођењем ове Одлуке за мање монтажне
објекте и то: за монтажне бараке, гараже,
киоске и објекте на водном земљишту, врши
грађевински инспектор Општинске управе
Књажевац, а надзор над баштама и тендама и
над осталим мањим монтажним објектима,
врши комунални инспектор".
Члан 9.
Члан 84а. Одлуке се брише.
Члан 10.
Обавезује се ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац да изради пречишћен План локација
за постављање мањих монтажних објекта на
јавним и осталим површинама («Сл. лист
општина», бр. 6 /2004 и „Сл. лист општине
Књажевац“, 11/2008, бр. 2/2010, бр. 3/2010 , бр.
9/2010, бр. 350-14/2011-09, бр. 13/2014 и бр.
1/2016), и да изради и предложи све друге
потребне планове из Одлуке и ове Одлуке о
измени и допуни Одлуке, у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Обавезује се ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац да, преко свог надлежног органа, у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке, достави Општинском већу општине
Књажевац предлог за утврђивање почетног
износа закупнине према зонама, у складу са
чланом 12. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката на јавним и осталим
површинама.
До доношења новог Решења из члана
12. Одлуке примењиваће се Решење
Општинског већа општине Књажевац, бр. 46310/2012-09 од 27.02.2012. године.
Члан 11.
Овлашћује се Комисија за нормативну
делатност, представке и жалбе да, након
ступања на снагу ове Одлуке, утврди
пречишћен текст Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката на јавним и осталим
површинама, и исти објави у «Службеном листу
општине Књажевац».
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од
дана објављивања у «Службеном листу
општине Књажевац».
Број: 463 - 35/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
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На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj
72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС,
24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и
члана 30. став 1. тачка 6. Статута општине
Књажевац ("Сл. лист општине Књажевац", број
4/09 и 10/05), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 02.09.2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО
Члан 1.
Приступа се доношењу Плана
генералне регулације насеља Минићево (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом се разрађује подручје од око 117
ha. у датим границама.
Граница Плана генералне регулације
насеља Минићево почиње од тромеђе пута
Ниш – Прахово КП бр. 2398/1; КП бр. 903 и пута
КП бр. 2408/58. Затим иде источно међним
линијама КП бр. 903; 904; 896; 895; 891; 890;
889; 888; 885; 886; 941; 940; 939/2; 938; 937;
936; 935; 932/2; 932/1; 933; 1010; 1009; 1008;
1007; 1006; 1005; 1003 и пута КП бр. 2408/58.
Пресеца пут КП бр. 2401 до тромеђе
пута КП бр. 2401; КП бр. 1046 и КП бр. 1047.
Граница затим скреће од тромеђе
југозападно међним линијама КП бр. 1047;
1048; 1049; 1050; 1051; 1134/2; 1135 и пута КП
бр. 2401 до тромеђе КП бр. 1135; 1290 и пута
КП бр. 2401, затим скреће ка југоистоку међним
линијама КП бр. 1135 и КП бр. 1290; КП бр.
1130; 1128; 1123 и КП бр. 1287/2 до тромеђе КП
бр. 1123; КП бр. 1287/2 и КП бр. 1122. У истом
правцу пресеца КП бр. 1122 и наставља
међним линијама КП бр. 1121; 1119; 1118; 1117
и дела кат. парцеле бр. 1122 до тромеђе кат.
парцеле бр. 1117; КП бр. 1136 и КП бр. 1122.
Одатле граница скреће јужно међним
линијама кат. парцела бр. 1122; 1286/1; 1286/2;
1285/1;1285/2 и кат. парц. бр. 1136; по идзом
правцу наставља кат. парцелама бр. 1148/1;
1276 и кат. парц. бр. 1285/2 до тромеђе кат.
парцела бр. 1285/2; 1276 и КП бр. 1281.
Од ове тромеђе граница иде западно
међном линијом КП бр. 1281 и КП бр. 1285/2,
затим наставља јужно међном линијом КП бр.
1281 и КП бр. 1282; КП бр. 1281 и КП бр. 1280,
затим наставља међном линијом КП бр. 1259 и
КП бр. 1258 до тромеђе КП бр. 1258; КП бр.
1259 и пута КП бр. 1206, затим наставља
источно путем КП бр. 1206 и међним линијама
катастарских парцела бр. 1207; 1208; 1209;
1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217;
1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225;
1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1232; 1233; и 1234

до тромеђе КП бр. 1206; КП бр. 1234 и КП бр.
1237, затим наставља јужно међним линијама
КП бр. 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242 и
катастарске парцеле бр. 1234 до тромеђе КП
бр.1234, КП бр.1242 и КП бр. 1243. Одатле
скреће југоисточно и сече КП бр. 1243; кп бр.
1244 и КП бр. 1245 до тромеђе КП бр. 1245; КП
бр. 1246 и КО Витковац. Од ове тачке граница
се креће југозападно међном линијом КО
Витковац и КП бр. 1246; КП бр. 1247; КП бр.
1248; КП бр. 1249; КП бр. 1250 до тромеђе са
КП бр. 1250; КП бр. 2102 и КО Витковац, од те
тачке граница иде југоисточно међном линијом
КО Витковац и КП бр. 2102; КП 2101/1; КП 2100
затим наставља југозападно међном линијом
КО Витковац и КП бр. 2100, скреће југоисточно
међном линијом КО Витковац и КП бр. 2100; КП
бр. 2101КП бр. 2103/2, затим се наставља
југозападно међним линијама КП бр. 2103/1; КП
бр. 2104/1; КП бр. 2104/2; КП бр. 2109/2; КП бр.
2402; КП бр. 2074/2; КП бр. 2055; КП бр. 2052;
КП бр. 2403; КП бр. 2050; КП бр. 2049/1 и КО
Витковац. Од ове тачке граница плана се креће
западно међним линијама КП бр. 2049/1; КП бр.
2049/2; КП бр. 2049/3; КП бр. 2032 и КО
Витковац, граница сече Клисурску реку КП бр.
2381 и наставља југозападно међним линијама
КП бр. 2156; КП бр. 2157 и КО Витковац,
граница затим скреће западно међним линијама
КП бр. 2157; пута КП бр. 2159; пута КП бр. 2182
од тромеђе КП бр. 2182; КО Витковац и пута
Ниш – Прахово КП бр. 2398/2. Затим сече пут
Ниш – Прахово КП бр. 2398/2 и наставља
северно међном линијом КП бр. 2398/2 и
међним линијама КП бр. 1823; КП бр. 1824; КП
бр. 1825; КП бр. 1826; КП бр. 1827; КП бр. 1828;
КП бр. 1829; КП бр. 1831, КП бр. 1832; КП бр.
1833; КП бр. 1834; затим скреће западно
међним линијама КП бр. 1834 и КП бр. 1835 и
КП бр. 1836, граница затим скреће северно
међним линијама пружног земљишта КП бр.
2382 и КП бр. 1836; КП бр. 1837; КП бр. 1839;
КП бр. 1840; КП бр. 1841; КП бр. 1842; КП бр.
1853; КП бр. 1854; КП бр. 1859; КП бр. 1860; КП
бр. 1861; КП бр. 1865; КП бр. 1866; КП бр. 1872;
КП бр. 1873; КП бр. 1874; КП бр. 1875; КП бр.
1876; КП бр. 1877; КП бр. 1880; КП бр. 1881; КП
бр. 1882; КП бр. 1883; Кп бр. 1884; КП бр. 1889;
КП бр. 1890; КП бр. 1891; КП бр. 1902; КП бр.
1903; КП бр. 1904; КП бр. 1906; сече Клисурску
реку КП бр. 2381 и наставља западно међним
линијама КП бр. 2381 и КП бр. 1702/4 затим
скреће северно међним линијама КП бр. 1702/4
и КП бр. 1736 и КП бр. 1703, затим скреће
западно међним линијама КП бр. 1702/4; КП бр.
1702/2 и КП бр. 1703 и КП бр 1704 до тромеђе
КП бр. 1703; КП бр. 1704 и КП бр. 1709; затим
скреће северно међним линијама КП бр. 1709 и
КП бр. 1704; КП бр. 1705; КП бр. 1706; КП бр.
1707 до тромеђе КП бр. 1707; КП бр. 1709 и
пута КП бр. 1675. Од те тачке граница наставља
западно међним линијама КП бр. 1675 и КП бр.
1709; КП бр. 1710; КП бр. 1711; КП бр. 1712/2;
КП бр. 1713/2; 1714/2; 1715/4; 1715/2; 1716/3;
1717/2; 1718/2 до тромеђе КП бр. 1718/2; КП бр.
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1675 и КП бр. 1719/2, сече КП бр. 1675 затим
наставља источно међним линијама КП бр.
1447/1 и КП бр. 1445/3; КП бр. 1445/4 до
тромеђе КП бр. 1445/4; КП бр. 1447/1 и КП бр.
2414, затим се граница креће северно међним
линијама КП бр. 1445/4 и КП бр. 2414 до
тромеђе КП бр. 1445/4; КП бр. 2414 и КП бр.
1430, затим скреће источно међним линијама
КП бр. 1430 и КП бр. 1431 до тромеђе КП бр.
1430; КП бр. 1431; и КП бр. 1423; затим
наставља североисточно међним линијама КП
бр. 1423; КП бр. 1422; КП бр. 1421; КП бр. 1420;
КП бр. 1404; КП бр. 707; КП бр. 708; КП бр. 709;
КП бр. 710; КП бр. 711 и међним линијама КП
бр. 1431; КП бр. 1432; КП бр. 1433; КП бр. 1434;
КП бр.1435; КП бр. 1419; КП бр, 1418; КП бр.
1417; КП бр. 1416; КП бр. 1415; КП бр. 1414; КП
бр. 1413; КП бр. 1412; КП бр. 1411; КП бр. 1410;
КП бр. 1409; КП бр. 1408; КП бр. 1407; КП бр.
1406; КП бр. 1405; КП бр. 706; КП бр. 705; КП
бр. 704; КП бр. 703; КП бр. 702; КП бр. 712; КП
бр. 713; сече КП бр. 2400 и настављамеђним
линијама КП бр. 2396; КП бр. 842 и КП бр. 841,
затим скреће источно међним линијама КП бр.
842; КП бр. 843 и КП бр. 844/2 сече железничку
пругу КП бр. 2383 и наставља северно међним
линијама КП бр. 853 и КП бр. 865/1 и КП бр. 854
до тромеђе КП бр. 853; КП бр. 854 и КП бр. 855,
затим наставља источно међним линијама КП
бр. 854; КП бр. 856/1; КП бр. 864; КП бр. 863 и
КП бр. 855; КП бр. 856/2; КП бр. 862, граница
затим сече магистрални пут Ниш-Прахово КП
бр. 2398/1 до тромеђе КП бр. 2398/1; КП бр. 903
и пута КП бр. 2408/58 одакле је граница и
почела.
Члан 3.
Подела простора на јавно и остало
грађевинско земљиште
Подручје које треба обрадити Планом
генералне регулације Минићева не обухвата
комплетан припадајући простор катастарске
општине Минићево, и поред тога, велики
просторни захват остварен је због настојања да
се свим припадајућим површинама катастарске
општине Минићево одреди одговарајућа
намена да би се простор на адекватан начин
користио. Целокупно земљиште се дели на
јавно и остало. У јавно земљиште, односно
објекте чије је коришћење, односно изградња
од општег интереса, у складу са прописима о
експропријацији су улице, водовод,
канализација, јавна расвета, јавни објекти у
области образовања, здравства, социјалне
заштите, културе, спорта, заштите животне
средине, заштите од елементарних непогода,
као и други објекти у складу са посебним
законом.
У постојеће јавно грађевинско
земљиште у оквиру МЗ Минићево спада:
Улице и путеви:
КП бр. 1206; КП бр. 1253; КП бр. 1285/3;
КП бр. 1318/2; КП бр. 1322; КП бр. 1401; КП бр.
1475; КП бр. 1476/5; КП бр. 1480/6; КП бр.

1480/7; КП бр. 1480/8; КП бр. 1525; КП бр. 1535;
КП бр. 1537; КП бр. 2182; КП бр. 1558; КП бр.
1593; КП бр. 1613; КП бр. 1614; КП бр. 1675; КП
бр. 1686; КП бр. 1692; КП бр. 2159; КП бр. 2384;
КП бр. 2397; КП бр. 2398/1; КП бр. 2398/2; КП
бр. 2401; КП бр. 2403; КП бр. 2408/7; КП бр.
2408/14; КП бр. 2409; КП бр. 2412; КП бр. КП бр.
2413; КП бр. 2402; КП бр. 2182; КП бр. 2396; КП
бр. 1402/13.
Пруга: КП бр. 2382; КП бр. 2383; КП бр.
2393 КО Минићево.
Река: КП бр. 2381 КО Минићево.
Црква: КП бр. 1368 КО Минићево.
Пошта: КП бр. 1478 КО Минићево.
Дом здравља: КП бр. 1479 КО
Минићево.
Милиција: КП бр. 1480/1 КО Минићево.
Школа: КП бр. 1518 КО Минићево
Игралиште: КП бр. 1910/1 КО Минићево.
Месна заједница: КП бр. 1492; КП бр.
1493; КП бр. 1494 КО Минићево.
Дом културе: КП бр. 1476/4 КО
Минићево.
Обданиште: КП бр. 1476/8 КО
Минићево.
Члан 4.
Подручје Плана генералне регулације
обухвата изграђене и неизграђене површине
груписане по наменама у оквиру целина које
представљају основне просторне јединице за
које се утврђују правила регулације и дефинишу
урбанистички параметри. Принцип поделе
подручја Плана генералне регулације остварен
је кроз целине дефинисане саобраћајницама и
природним факторима.
Опис и критеријуми поделе на
карактеристичне зоне и целине
Постојеће стање просторних целина, врсте
физичких структура и активности
У постојећем стању Минићева центар је
најбитнији просторни елемент насеља. Он
обухвата површину од око 117,00 ха. Ова
просторна целина је смештена дуж државног
пута ДП IB-реда бр.35 Ниш-Књажевац-Зајечар у
целој дужини просторног захвата насеља
Минићева од око 1650,00 м.
На обухваћеној површини смештени су
следећи садржаји:
-Образовање и култура
- осмогодишња школа
- Дом културе
- Обданиште
-Здравствена и социјална заштита
- Здравствена станица
- Апотека
- Клуб пензионера
-Физичка култура
- терени за рекреацију (фудбал,
мали спортови)
-Друштвене службе

02.СЕПТЕМБАР 2016

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 23 СТРАНА 12

- Месна канцеларија
- Пошта
- Станица милиције
-Верски објекат – црква
-Трговина
-Угоститељство
-Занатство
-Саобраћај
-Бензинска станица
На осталој површини која је предмет
обраде налази се индивидуално становање,
колективно становање, колективно становање
са пословањем и индивидуално становање са
пословањем.
Планирана намена површина и објеката
и могућа компатибилна намена
површина, са билансом површина
Планом генералне регулације одређују
се општа правила изградње и коришћења
земљишта. Основу решења регулације у Плану
чини мрежа објеката од општег интереса, и као
таква је основна подлога за пројектовање свих
јавних мража и објеката. На тај начин, правила
Плана генералне регулације фиксирају само
она решења којима се утврђује јавни (општи)
интерес. План генералне регулације не садржи
физичку структуру за реализацију, изузев
елемената градске примарне инфраструктуре
саобраћајница и мрежа комуналних система и
инсталација.
Концепција решења овог плана
одређена је на основу природних и стечених
услова у предметним границама. Изузетно
повољни природни услови за развој становања
и централних функција (инсолација, зеленило,
проветравање, оцедност терена, благи нагиб
терена, корито реке), детерминисали су и развој
пословања са становањем, индивидуално
становање, колективно становање и колективно
становање са пословањем.
Планом генералне регулације језгро
насеља се дефинише као зона мешовитог
Ред.

Врста заузећа

становања средње густине са централним
садржајима (снабдевање, школство, пословни
садржаји, културни садржаји). Око језгра
насеља и у рубном делу овог простора је
сконцентрисано индивидуално становање мале
густине. У оквиру индивидуалних стамбених
садржаја могуће је формирати пословне
садржаје компатибилне са становањем уколико
у физичком и еколошком смислу не угрожавају
како околину, тако и функцију суседних
парцела.
Организација простора је у оквиру
Плана генералне регулације дефинисана је
саобраћајном инфраструктуром и регулативом,
тако да је у просторном смислу оформљено
више просторних целина које је према
дефинисаној намени могуће разрадити
урбанистичким пројектима.
Урбанистичким пројектима омогућава
се инвеститорима да у складу са својим
програмом разрађују основне претпоставке овог
Плана.
У погледу спратности објеката и њиховог
габарита на појединим постојећим објектима
треба предвидети надградњу поткровља и
доградњу габарита, а поједине објекте треба
задржати као у постојећем стању, док се за
новопројектоване индивидуалне стамбене
објекте габарит може слободно формирати, али
спратности П0+П+1+Пк. Што се колективног
становања и пословних објеката тиче,
спратност не сме бити већа од П+4+Пк.
Површина парцела несме бити
оптерећена објектима високоградње више од
50%.
У погледу архитектуре и конструкције
објеката она треба бити дефинисана у смислу
традиционалних вредности, примерена
савременим условима грађења, архитектуре
усклађене са карактеристикама поднебља.
Биланс површина (укупна површина и
појединачне намене) исказано за
грађевински реон

Површина (ха )

Учешће %

бр.
1

становање

45,82

39,19

2

радне зоне (индустрија, произв. занатство,
услижне делатности и сл.)

19,72

16,87

3

Друштвене и јавне функције

4,51

3,86

4

саобраћајнице

8,76

7,49

5

површине водотока

3,70

3,16

6

зеленило

6,05

5,17

7

спорт и рекреација

1,38

1,18

8

железница

4,64

3,97
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9

постројење за пречишћавање отпадних вода

0,67

0,57

10

гробље

2,27

1,95

11

воћњаци,виногради,ливаде,шуме, баште

19,40

16,59

116,92

100 %

УКУПНО:
Члан 5.
План који је израдило: ЈП «Дирекција за
развој, урбанизам и изградњу» општине
Књажевац, доноси се у следећем садржају:
А. Списак прилога уз ПГР насеља Минићево
Решење о регистрацији ЈП “Дирекције
за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац”- Књажевац
Решење о одређивању одговорног
урбанисте и изјава
Лиценце
Одлука о приступању изради ПГР-а
насеља Минићево
Учесници у изради Плана
Извештај Комисије за јавни увид и
стручну расправу
Одлука о
усвајању ПГР-а насеља
Минићево
Б. Урбанистичко-технички део ПГР-а
насеља Минићево
Б.1. Текстуални део
1. Правила уређења
1.1. Опис, образложење о приступању
изради ПГР-а насеља Минићево
1.2. Граница ПГР-а насеља Минићево
1.3. Извод из Планова вишег реда
2. Подела простора на јавно и остало
грађевинско земљиште
3. Концепција уређења карактеристичних
грађевинских зона
или целина одређених
Планом према морфолошким, планским,
историјско-амбијенталним, обликовним и
другим карактеристикама
4. Урбанистички и други за уређење и
изградњу површина и објеката
јавне намене и мреже саобраћајне и
друге инфраструктуре, као и
услови за њихово прикључивање
4.1. Мреже саобраћајница
4.2. Мреже комуналне инфраструктуре и
услови прикључивања нових објеката
4.3. Мреже озелењених, слободних и
рекреационих површина
4.4. Услови за коришћење земљишта
4.5. Услови за коришћење, очување и
заштиту обрадивог и пољопривредног
земљишта
4.6. Правила организације окућнице као и
економског дворишта и мини радних зона у
сеоским насељима
5. Степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта по целинама и зонама

из планског документа који је потребан за
издавање локације и грађевинске дозволе
6. Услови и мере заштите природних
добара и непокретних културно-историјских
добара и заштите природног и културног
наслеђа, животне средине и живота и здравља
људи
7. Услови којима се површине и објекти
јавне намене чине приступачним особама са
инвалидитетом у складу са стандардима
приступачности
8. Попис објеката за које се преобнове или
реконструкције морају издати конзерваторски
или други услови за предузимање мера
техничке заштите и других радова у складу са
посебним законом
9. Мере енергетске ефикасности изградње
10. Други елементизначајни за спровођење
планског документа
11. Општа правила уређења простора
2.

Правила грађења

2.1.Врста и намена објеката који се могу
градити у појединачнимзонама под условима
одређеним планом, односно класу и намену
објеката чија је изградња забрањена у тим
зонама
2.2.Услови за формирање грађевинске
парцеле, парцелацију и препарцелацијукао и
минималну и максималну површину
грађевинске парцеле
2.3.Положај објеката у односу на регулацију и у
односу на границе грађевинске парцеле
2.4.Највећи дозвољени индекс заузетости
грађевинске парцеле
2.5.Положај пољопривредних и других објеката
у складу са техничким прописима и мерама
хигијенско-техничке заштите
2.6.Највећа дозвољена спратност и висина
објеката
2.7.Најмања дозвољена међусобна удаљеност
објеката
2.8.Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској
парцели
2.9.Услови и начин обезбеђивања приступа
грађевинскојпарцели
и простора за паркирање возила
2.10.Целине за које се обично доноси ПДР са
смерницама за њихову изградњу
2.11.Правила грађења за појединачне
грађевинске парцеле у
мери довољној да буду основ за издавање
локацијских услова
2.12.Локације за које је обавезна израда
Пројекта парцелације
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односно препарцелације, Урбанистичких
пројеката, Урбанистичко-архитектонских
конкурса са смерницама за њихову израду.
Б.2. Графички део
1. Извод из Просторног плана
општине --------------1:50000
2. Катастарски план са границом
плана
и координатама тачака границе-----------------------1:1000
3. Постојећа намена површина------------------------------- 1:1000
4. Режим коришћења грађевинског
земљишта----------- 1:1000
5. Планирана намена површина------------------------------ 1:1000
6. Саобраћајно решење са
нивелацијом
и регулацијом --------------------------------------------------- 1:1000
7. План мреже инфраструктуре------------------------------- 1:1000
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8)
дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 350 - 19/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
7
На основу члана 26. став 1. и 2., члана
27. став 10., члана 36. став 6. а ради члана 19.
став 1. и члана 20. став 1. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013
и 105/2014), члана 2. став 1., члана 3. став 3
алинеје 1, члана 4. став 2., члана 17. став 2.
алинеје 1. и став 3. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине
Књажевац
(„Службени
лист
општине
Књажевац“, број 10/2015), члана 30. става 1.
тачке 37, 45. и 46. Статута општине Књажевац
(„Службени лист општине Књажевац“, број
4/2009 и 10/2015), Скупштина општине
Књажевац,
на
седници
одржаној
дана
02.09.2016. године, донела је

К9КG658DO12331,
број
шасије:
UU1HSDJ9G54755962,
производни
број:
АА15159, боја: бела 369, запремина/снага:
1,461ccm/80 kw, година производње: 2016, маса
празног возила: 1,320 кг, број: путничких места:
5,
број
врата:
5,
Републици
Србији,
Министарству
унутрашњих
послова,
Полицијској
управи
Зајечар,
Полицијској
станици у Књажевцу, ул. Јове Курсуле бр. 1.
Члан 2.
Давање покретне ствари –превозног
средства у јавној својини општине Књажевац из
члана 1. ове Одлуке на коришћење врши се без
накнаде, из разлога што је исто прибављено у
јавну својину општине Књажевац за потребе
саобраћајне полиције Полицијске станице у
Књажевцу,
према
Програму
унапређења
безбедности саобраћаја на територији општине
Књажевац за 2015. годину („Сл. лист општине
Књажевац“, број 1/2015 и 15/2015) којим је
предвиђена набавка патролног теренског
возила за потребе саобраћајне полиције из
средстава прихода оствареног по Закону о
безбедности саобраћаја на путевима а у циљу
реализације једне од мера за повећање
безбедности саобраћаја, и Плану набавки
општине Књажевац за 2015. годину, по
спроведеном поступку сходно Закону о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), на основу Уговора о јавној
набавци, који је код Општине Књажевац
заведен под бројем 404/1-23-12/2015-02 од
26.11.2015. године, а код продавца Ауто центар
„Крунић“ Ниш заведен под бројем 33 од
08.12.2015. године.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о давању на коришћење покретне ствари –
превозног средства
у јавној својини општине Књажевац

Овлашћује се председник Општине да
закључи и потпише Уговор о давању на
коришћење покретне ствари – превозног
средства у јавној својини Општине из члана 1.
ове Одлуке након прибављеног мишљења
Правобранилаштва општине Књажевац.
Уговором из става 1. овог члана,
утврдиће се да ће трошкове осигурања,
регистрације, техничког прегледа возила,
одговорности за штету учињену трећим лицима,
као и трошкове одржавања возила и друге
трошкове који произилазе из коришћења
возила, сносити
Министарство унутрашњих
послова Републике Србије, Полицијска управа
Зајечар, Полицијска станица у Књажевцу са
којим се закључује Уговор, као и остала
међусобна права и обавезе.

Члан 1.

Члан 4.

ДАЈЕ СЕ на коришћење покретна ствар
– превозно средство у јавној својини општине
Књажевац, без права отуђења, и то путничкотеренско возило марке: DACIA, Duster Ambiance
1,5dci 110 4x4 EU6 MY16, број мотора:

Примопредаја покретне ствари –
превозног средства из члана 1. ове Одлуке, са
пратећом
документацијом,
извршиће
се
записнички, између овлашћених представника
(службених лица) обе уговорне стране, након
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потписивања Уговора о давању на коришћење
покретне ствари – превозног средства у јавној
својини Општине из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 404-31/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
8
На основу члана 76. и 79. став 1.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 30. став 1.
тачка 8. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац„, бр. 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац на седници
одржаној дана 02.09.2016. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о
јавним предузећима, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ
РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ
УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ
ПРОПИСИМА
1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Јавно предузеће је регистровано у
Регистар привредних субјеката који води
Агенција за привредне регистре, под бројем БД
161566/12 дана 27.12.2012. године, под
пословним именом „Јавно предузеће Спортско
туристички ресурси Књажевац“ Књажевац,
улица Милоша Обилића бр. 1.
Промене у Регистру привредних
субјеката извршене су: БД 3709/2013 од
21.01.2013.
године;
БД
10830/2013
од
07.02.2013. године, БД БД 50215/2013 од
07.05.2013.
године,
БД
75754/2013
од
09.07.2013.
године;
БД
81483/2013
од
24.07.2013.
године,
БД
56239/2014
од
02.07.2014.
године,
БД
26933/2015
од
02.04.2015.
године,
БД
70065/2015
од
13.08.2015. године.
Члан 3.
Оснивач јавног предузећа је општина
Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1.
матични број 07212674.
Оснивачка права врши Скупштина
општине Књажевац.
Члан 4.
Јавно
предузеће
послује
под
пословним именом: Јавно предузеће „Спортско
туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
О промени пословног имена Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор уз
сагласност Скупштине општине.
Матични број јавног предузећа јe
20886692, порески идентификациони број- ПИБ
је 107869232.

Члан 1.

Члан 5.

Овом Одлуком врши се промена
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „Спортско туристички ресурси
Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са
законским прописима („Сл. лист општине
Књажевац „ бр. 4/2013 и 6/2013), у циљу
усклађивања исте са Законом о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и
другим законским прописима.

Седиште Јавног предузећа је у
Књажевцу улица Милоша Обилића бр. 1
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор уз сагласност
Скупштине општине.

Члан 2.
Општина Књажевац основала је јавно
предузеће „ Спортско туристички ресурси
Књажевац“ у Књажевцу дана 01.10. 2012.
године (у даљем тексту: Јавно предузеће)
Одлуком о оснивању Јавног предузећа
„Бањица“ Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“19/2012), Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Бањица“ (Сл. лист општине Књажевац „ бр.
23/2012) и Одлуком о оснивању јавног
предузећа „‟Спортско туристички ресурси
Књажевац‟‟- пречишћени текст („‟Сл. лист
општине Књажевац‟‟, број 24/2012).

Члан 6.
Јавно предузеће је основано и послује
у циљу:
1.
обезбеђивања
трајног
обављања
делатности од општег интереса на подручју
општине Књажевац, у циљу обезбеђивања
ефикасног управљања спортским и другим
комплексима и пружања услуга у обављању
спортско рекреативних активности грађана;
2. старања и обезбеђивања услова за
очување, коришћење и унапређење
подручја
са
природним
лековитим
својствима;
3. развоја,
заштите
и
унапређивања
обављања
делатности
од
општег
интереса;
4. стицања добити;
5. остваривања другог Законом утврђеног
интереса.
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Општина у складу са посебним законом
обезбеђује организационе, материјалне и друге
услове
за
изградњу,
одржавање
и
функционисање објеката који служе за
обављање делатности.
Члан 7.
Претежна делатност јавног предузећа
је:
93.11 делатност спортских објеката.
Јавно предузеће се оснива
обављање следећих делатности:

и

за

55.20 одмаралишта и слични објекти за
краћи боравак
56.10 делатност ресторана и покретних
угоститељских објеката
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме
за рекреацију и спорт;
85.51
спортско
и
рекреативно
образовање;
82.30 организовање састанака и
сајмова;
93.19 остале спортске активности;
93.21 делатност забавних и тематских
паркова;
93.29 остале забавне и рекреативне
делатности.
Јавно предузеће обавља своју
делатност у седишту и у два огранка, односно
простора ван пословног седишта, или на други
начин образује одговарајућу организациону
јединицу.
Огранци јавног предузећа су:
Огранак под називом ''Спортско
рекреативни центар Бањица'', са
седиштем у Ргошту, б.б. 19350
Књажевац, претежна делатност
огранка 56.10 делатност ресторана и
покретних угоститељских објеката и
Огранак под називом ''Планинарски
дом Бабин Зуб'', са седиштем на
Бабином Зубу, б.б. 19353 Кална,
претежна делатност огранка 55.20
одмаралишта и слични објекти за краћи
боравак.
Огранци немају својство правног лица,
а у правном промету иступају у име и
за рачун јавног предузећа.
Огранци, односно простор ван
пословног седишта или посебна
организациона јединица се региструју у
одговарајућем регистру и евидентирају
у Регистру туризма код надлежног
органа.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те

делатности
испуњава
услове
прописане
законом.
У оквиру наведених делатности Јавно
предузеће обавља и конкретне послове у циљу
обављања делатности.
Јавно предузеће може обављати и
друге делатности које доприносе ефикаснијем и
рационалнијем обављању делатности из овог
члана.
Јавно предузеће обавља послове
спољнотрговинског
промета
у
оквиру
регистроване делатности.
О промени претежне делатности , као и
о промени других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине
општине.
Члан 8.
Јавно предузеће има својство правног
лица са правима, обавезама и одговорностима
утврђених законом и овом Одлуком.
У правном промету Јавно предузећа
има сва овлашћења и иступа у своје име и за
свој рачун.
За своје обавезе Јавно предузећа
одговара својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Члан 9.
Јавно предузеће има свој рачун.
Члан 10.
Јавно предузеће има свој печат,
штамбиљ и знак, чији се изглед и садржина
утврђују Статутом јавног предузећа (у даљем
тексту: Статут).
Члан 11.
Јавно
предузеће
послује
као
јединствена пословна целина.
Актом директора Јавног предузећа
уређује
се
унутрашња
организација
и
систематизација послова.
На акт из претходног става сагласност
даје Општинско веће
2. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ
И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА
И
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Права,
обавезе
и
одговорности
оснивача према јавном предузећу
Члан 12.
По
основу
удела у предузећу и
учешћа
у
основном
капиталу
Јавног
предузећа, општина, као оснивач има следећа
права:
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право
управљања
Јавним
предузећем на начин утврђен
Статутом Јавног предузећа;
право на учешће у расподели
добити Јавног предузећа;
право да буде информисана о
пословању Јавног предузећа;
право да учествују у расподели
ликвидационог остатка или
стечајне масе, након престанка
Јавног предузећа стечајем или
ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
друга права у складу са законом.

16.

17.

Члан 13.
У циљу обезбеђења заштите општег
интерес у Јавном предузећу Скупштина
општине :
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

даје сагласност на Статут Јавног
предузећа,
даје претходну сагласност на
статусне
промене
Јавног
предузећа,
даје сагласност на акт о
процени вредности капитала,
као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији
именује и разрешава Надзорни
одбор
именује директора, на
основу спроведеног јавног
конкурса
разрешава директора
доноси решење о суспензији
директора
образује
Комисију
за
спровођење
конкурса
за
именовање директора
именује и разрешава вршиоца
дужности директора
даје претходну сагласност на
оснивање друштва капитала,
које оснива јавно предузеће
за обављање делатности од
општег интереса и друштва
капитала које није од општег
интереса
даје претходну сагласност на
улагање капитала у већ
основана друштва капитала
даје сагласност на промену
седишта и пословног имена
предузима
хитне
мере
у
случају
поремећаја
пословања
јавног
предузећа
даје сагласност на планове и
програме јавног предузећа
у случају ратног стања или
непосредне ратне опасности
утврђује организацију за
извршавање послова од

18.

19.
20.
21.
22.

23.

стратешког значаја за
општину
даје сагласност на
располагање (прибављање и
отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у
својину јавног предузећа ,
велике вредности , која је у
непосредној функцији
обављања делатности од
општег интереса утврђених
овом Одлуком
даје сагласност на тарифу
(одлуку о ценама, тарифни
систем и др.) услуга које врши
јавно предузеће у обављање
делатности од општег
интереса
даје сагласност на давање
гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава
обезбеђења за послове
који нису из оквира
делатности од општег
интереса
даје сагласност на одлуку
надзорног одбора о
покрићу губитка
даје сагласност на улагање
капитала
одлучује
о
повећању
или
смањењу основног капитала
даје сагланост на акт о општим
условима за испоруку производа
и услуга
врши и друге послове у складу
са законским прописима и овом
одлуком.
Члан 14.

Општинско веће у име оснивача а у
циљу обезбеђења заштите општег интереса у
Јавном предузећу:
1. даје
сагласност
на
правилник о организацији и
систематизацији послова
2. претходну
сагласност
на
повећање броја запослених
3. даје
сагласност
на
акт
надзорног одбора о исплати
стимулације
директору
и
извршном директору,
4. сачињава и доставља извештај
надлежном
министарству
о
степену усклађности планираних и
реализованих
активности,на
основу поднетих тромесечних
извештаја
о
реализацији
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
5. врши и друге послове из
оквира своје надлежности у
складу са законом, овом
Одлуком и другим актима.
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Члан 15.
У случају поремећаја у пословању
јавног предузећа, оснивач може предузети мере
којима ће обезбедити услове за несметано
функционисање јавног предузећа, а нарочито:
1) промену унутрашње организације јавног
предузећа; 2) разрешење органа које именује и
именовање
привремених
органа
јавног
предузећа; 4) ограничење у погледу права
располагања појединим средствима у јавној
својини; 5) друге мере одређене законом којим
се уређује област у оквиру које је претежна
делатност јавног предузећа.
За време ратног стања или непосредне
ратне опасности оснивач може у јавном
предузећу
утврдити
организацију
за
извршавање послова од стратешког значаја за
општину Књажевац.
Права, обавезе и одговорности Јавног
предузећа према оснивачу
Члан 16.
Јавно предузеће је дужно да делатност
за коју је основано обавља на начин којим се
обезбеђује стално, континуирано и квалитетно,
пружање услуга крајњим корисницима.
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 је дужно да своје
планове и програме рада и развоја усклађује са
Одлукама, програмским и планским актима
оснивача.
Скупштина општине као оснивач и
јавно предузеће могу поједина права и обавезе
у обављању делатности јавног предузећа
уредити уговором, у складу са законом.
Члан 17.
У случају поремећаја у пословању
Јавног
предузећа,
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
средствима у јавној својини,
одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима
код којих би услед прекида настала

-

-

опасност по живот и рад грађана
или рад правних и физичких лица
или би настала значајна или
ненадокнадива штета;
утврди разлоге и/или евентуалну
одговорност за поремећај, односно
прекид вршења делатности и
учињену штету;
друге мере одређене законом
којим се уређују услови и начин
обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком
Члан 18.

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.
-предузима мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена;
-друге мере у складу са законом.
3. УСЛОВ И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ,
ОДНОСНО НАЧИНУ ПОКРИЋА
ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Пословање под тржишним условима
Члан 19.
Јавно предузеће послује по тржишним
условима, у складу са законом.
Расподела добити
Члан 20.
Добит се утврђује и расподељује у
складу са законом, овом Одлуком и другим
прописима који уређују расподелу добити,
Статутом, програмом пословања и годишњим
финансијским планом, уз сагласност Скупштине
општине.
Добит јавног предузећа може се
расподелити за повећање основног капитала,
резерве и за друге намене, у складу са законом
и овом Одлуком.
Јавно предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Општине по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става
1. овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине Књажевац за
наредну годину.
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Одлуку о расподели добити јавног
предузећа доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Скупштине општине.
Покриће губитака и сношење ризика
Члан 21.
Остварени губитак Јавног предузећа
утврђује се у складу са законом.
Одлуку о начину покрића губитака
доноси Надзорни одбор, у складу са законом и
овом Одлуком, другим прописима који уређују
покриће
губитака,
Статутом,
Програмом
пословања и Годишњим финансијским планом.
уз сагласност Скупштине општине.
4. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 22.
Јавно предузеће се може задужити код
пословних
банака,
фондова
и
других
финансијских организација, ради обављања
делатности од општег интереса, у складу са
законом, програмом пословања предузећа,
овом Одлуком и другим актима.
Одлуку о задужењу доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа.
На
одлуку
Надзорног
одбора
сагласност даје Скупштина општине.
Јавно предузеће се може задужити тек
након ступања на снагу акта о давању
сагласности Скупштине општине.
Члан 23.
Јавно предузеће се може задуживати
само под условом да је финансијски и кредитно
способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току
календарске године не може прећи укупно
остварени приход јавног предузећа у претходној
календарској години.
Јавно предузеће се може краткорочно
задуживати само за намене које омогућавају
и/или побољшавају остваривање општег
интереса за чије остваривање је основано
Јавно предузеће.
Приоритетне инвестиције, које јавно
предузеће
намерава
да
финансира
задуживањем, морају бити дефинисане у
планским
актима
јавног
предузећа,
са
процењеном
вредношћу,
извором
финансирања, обимом средстава која ће бити
обезбеђена задуживањем и динамиком отплате
задужења.
5. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
5/1 Елементи за одређивање цене
производа и услуга предузећа

Члан 24.
Елементи за образовање цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор
уз сагласност Скупштине општине, у складу са
законом.
Елементи за одређивање цена услуга
су :
1)

2)

3)

пословни
расходи
исказани
у
пословним књигама и финансијским
извештајима;
расходи за изградњу и реконструкцију
објеката инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним програмима и
плановима вршиоца делатности на које
је јединица локалне самоуправе дала
сагласност;
добит вршиоца делатности.
5/2 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 71. 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.
6. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 26.
Органи јавног
предузећа су:
1.
2.

Надзорни
одбор
Директор

Надзорни одбор
Члан 27.
Надзорни одбор јавног предузећа има
три члана, од којих је један председник.
Члан 28.
Надзорни одбор јавног предузећа
именује и разрешава Скупштина општине.
Скупштина
општине
именује
председника и два члана Надзорног одбора, на
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начин
и по поступку утврђеним законом,
Статутом општине и овом Одлуком.
Један члан Надзорног одбора се
именује из реда запослених у Јавном
предузећу.
Члан 29.
Представник запослених у Надзорном
одбору
предлаже се на начин утврђен
Статутом јавног предузећа.
Надзорни одбор и директор не могу
предлагати
представника
запослених
у
Надзорни одбор.
Члан 30.
Надзорни одбор се
мандатни период од 4 године.

именује

на

Члан 31.
За председника и члана Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
да је пунолетно и пословно способно;
да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним студијама,
специјалистичким академским
студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из става 1
тачка 2 овог члана;
4) да има најмање три године искуства на
пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;ж
7) да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
Обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива,
делатности и дужности.
Председник и чланови Надзорног
одбора дужни су да се додатно стручно
усавршавају у области корпоративног
управљања у складу са програмом за додатно
стручно усавршавање које утврђује Влада.
1)
2)

Представник запослених у Надзорном
одбору поред услова из става 1. овог члана
мора испуњавати и следеће услове:
да није био ангажован у вршењу
ревизије финансијских извештаја
предузећа у последњих пет година;
да није члан политичке странке
Члан 32.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје:
1. истеком периода на који
именовани
2. оставком
3. разрешењем
Члан 33.

су

Председник и чланови Надзорног
одбора могу поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке председника и
члана Надзорног одбора , иста се увршћује у
дневни ред прве наредне седнице Скупштине
општине.
Члан 34.
Председник и чланови Надзорног
одбора разрешавају се пре истека времена на
које су именовани уколико:
Јавно предузеће
не достави
Скупштини општине на сагласност
годишњи, односно трогодишњи
програм пословања,у роковима
прописаним законом;
Надзорни одбор пропусти да
предузме неопходне мере пред
надлежним органима у случају
постојања основане сумње да
одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећа,
несавесним понашањем и на
други начин;
се утврди да делује на штету
Јавног предузећа несавесним
понашањем или на други начин;
у току трајања мандата буде
осуђен на условну или
безусловну казну затвора.
Члан 35.
Председник и чланови надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног
одбора, односно именовања новог председника
или члана надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.
Члан 36.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран
је за њихово спровођење;
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2)
доноси
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања
Јавног
предузећа,
усклађен
са
дугорочним
и
средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1) овог члана;
3)
усваја
извештај
о
степену
реализације годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о
степену
усклађености
планираних
и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити
Јавног предузећа;
10) доноси одлуку о начину покрића
губитка;
11) доноси инвестиционе програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
12) доноси одлуку о давању или
одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са
директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању
(прибављање и отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног
предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена
услуга- тарифу (одлуку о ценама, тарифни
систем и др.);
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама
Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању друштава
капитала;
19) доноси акт о исплати стимулације
директору и извршном директору;
20) обавља послове који не спадају у
надлежност директора,
21) врши друге послове у складу са
законом, овом Одлуком, Статутом и другим
актима.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 10),
14) и 15) овог члана Надзорни одбор доноси уз
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18)
овог члана Надзорни одбор доноси уз
претходну сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 19) овог члана
Надзорни одбор доноси уз сагласност
Општинског већа.

Члан 37.
Надзорни одбор
гласова својих чланова.

одлучује

већином

Члан 38.
Надзорни одбор не може пренети
право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у
јавном предузећу.
Члан 39.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана,
односно критеријумима и мерилима за њено
утврђивање одређује Влада.
Директор
Члан 40.
Директора јавног предузећа именује
Скупштина општине на
период од четири
године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Директор јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Директор не може имати заменика.
Члан 41.
За директора Јавног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

да је пунолетно и пословно способно;
да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким
струковним студијама;
да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани
са пословима Јавног предузећа;
да познаје област корпоративног
управљања;
да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке
странке;
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да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.

15) предлаже Надзорном одбору
доношење одлука и других аката из делокруга
директора;
16) одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и
Статутом предузећа;
17) доноси годишњи план јавних
набавки за текућу годину;
18) врши друге послове одређене
законом, овом Одлуком, Статутом Јавног
предузећа и другим актима.
Члан 44.

Услови за именовање директора из
става 1. овог члана прописани су законом, а
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да би
било именовано за директора предузећа.
Члан 42.
Директор
јавног
предузећа
функционер који обавља јавну функцију.

је

Члан 43.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа Јавно
предузеће;
2) организује и руководи процесом
рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника општине и
Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног
предузећа
и одговоран је за њихово
спровођење;
6)
предлаже
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања
Јавног
предузећа
и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног
програма коришћења средстава из буџета
општине (субвенције, гаранције или коришћење
других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11)
бира
представнике
Јавног
предузећа у скупштини друштва капитала чији
је једини власник Јавно предузеће , по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине;
12) закључује уговоре о раду са
извршним директорима, у складу са законом
којим се уређују радни односи;
13) доноси правилник о организацији и
систематизацији послова;
14) предлаже Надзорном одбору
доношење акта о исплати стимулације
извршним директорима;

Директор
може
бирати
извршне
директоре за вођење послова из одређених
области од значаја за успешно функционисање
Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у
оквиру овлашћења које му је одредио директор,
у складу са овом Одлуком и Статутом јавног
предузећа.
Извршни директор не може имати
заменика.
Извршни директор мора бити у радном
односу у Јавном предузећу.
Члан 45.
За
извршног
директора
јавног
предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2)
овог члана;
4) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана
вршења
позива,
делатности и дужности.
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Поред услова из става 1. овог члана,
лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима
за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више
од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом Јавног
предузећа.
Члан 46.
Директор и извршни директор имају
право на зараду.
Директор и извршни дриектор, поред
зараде, имају право и на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације
директору и извршном директору доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Општинског
већа.
Одлука о исплати стимулације
извршном директору доноси се на предлог
директора.
Члан 47.
Директор јавног предузећа именује се
након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом
општине и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија јединице локалне самоуправе
има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана
образује Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу
бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у
скупштинама градова и општина, као ни
постављена лица у органима државне управе,
органима аутономне покрајине или органима
јединица локалне самоуправе.
Комисија спроводи јавни конкурс на
начин и по поступку који је прописан законским
и подзаконским прописима, овом Одлуком и
другим актима.
Члан 48.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног предузећа доноси
Скупштина општине, на предлог Општинског
већа.
Оглас о јавном конкурсу садржи
нарочито: податке о јавном предузећу,
пословима, условима за именовање директора
Јавног предузећа, месту рада, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере, року у коме се подносе пријаве,
податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју
се пријаве подносе, као и податке о доказима
који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора јавног предузећа објављује се у

"Службеном гласнику Републике Србије",
''Службеном листу општине Књажевац'', у
најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници општине
Књажевац.
Рок за објављивање огласа из става 2.
и 3. овог члана у "Службеном гласнику
Републике Србије" не може бити дужи од осам
дана од дана доношења одлуке о спровођењу
јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор
директора јавног предузећа подноси се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Неблаговремене,
неразумљиве
и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против
кога није допуштена посебна жалба.
Члан 49.
Решење о именовању директора је
коначно.
Решење о именовању директора јавног
предузећа са образложењем, објављује се у
''Службеном гласнику РС'', Службеном листу
општине Књажевац'' и на интернет страници
општине Књажевац.
Члан 50.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на функцију у року од осам дана од дана
објављивања
решења
о
именовању
у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још
осам дана.
Члан 51.
Мандат директора престаје:
истеком периода на који је именован
оставком
разрешењем.
Поступак за именовање директора
покреће се шест месеци пре истека периода на
који је именован, односно у року од 30 дана од
дана подношења оставке или разрешења.
1.
2.
3.

Члан 52.
Директор може поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке директора Јавног
предузећа,
Председник
Скупштине
исту
увршћује у дневни ред Скупштини општине за
прву наредну седницу.
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Члан 53.
Предлог за разрешење директора
јавног предузећа подноси Општинско веће.
Предлог за разрешење директора
Јавног предузећа може поднети и Надзорни
одбор, преко Општинског већа, у складу са
законским прописима.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење и доставља
се директору који има право да се у року од 20
дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће,
предлаже Скупштини општине доношење
одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба
није допуштена, али се може водити управни
спор.

1.

2.

3.

4.

5.

Члан 54.
Скупштина општине разрешава
директора пре истека рока на који је именован
уколико:
1. у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора јавног
предузећа;
2. јавно предузеће не достави годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања у роковима прописаним
Законом о јавним предузећима и овом
Одлуком,
3. се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и
поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању
послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања
основног циља пословања јавног
предузећа,
односно
од
плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног
предузећа
кршењем
директорских
дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на
годишњи финансијски извештај буде
негативан;
6. у
току
трајања
мандата
буде
правноснажно осуђен на условну или
безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним
законом.
Члан 55.
Скупштина општине може разрешити
директора пре истека рока на који је именован
уколико:

6.
7.
8.
9.

јавно предузеће не достави
тромесечни извештај у року
прописаним законом и овом
Одлуком,
јавно предузеће не испуни
планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
јавно предузеће троши средства за
одређене намене, изнад висине
утврђене програмом пословања за
те намене, пре прибављања
сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
јавно предузеће не спроводи
усвојен годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или
запошљавање из члана 66. Закона
о јавним предузећима,
јавно предузеће врши исплату
зараде без овере образаца из
члана 66. Закона о јавним
предузећима,
не примени рачуноводствене
стандарде у припреми
финансијских извештаја,
јавно предузеће не поступи по
препорукама из извештаја
овлашћеног ревизора,
не извршава одлуке надзорног
одбора,
као и у другим случајевима
прописаним законом
Члан 56.

Уколико у току трајања мандата против
директора
буде
потврђена
оптужница,
Скупштина општине доноси решење о
суспензији директора јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак
правноснажно не оконча.
Члан 57.
Скупштина општине може именовати
вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од
једне године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа из члана 41. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
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7. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

10. СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 58.

Члан 64.

Јавно предузеће у унутрашњем и
спољнотрговинском
промету
заступа
и
представља директор, без ограничења.
Директор може, у оквиру својих
овлашћења, дати другом лицу писмено
пуномоћје за заступање јавног предузећа, у
складу са законом.

Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
-продајом производа и
услуга,
-из кредита,
-из донација и
поклона,
-из
буџета
оснивача
и
буџета
Републике Србије
- наменских средстава других нивоа
власти и
-из осталих извора, у складу са
законом.

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 59.
Јавно предузеће има своју имовину
којом управља и располаже у складу са законом
и овом Одлуком.
Члан 60.
Имовину јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и
друга имовинска права, која су пренета у
својину јавног предузећа, у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини општине Књажевац.
Јавно предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом.
Члан 61.
Јавно предузеће наставља да послује
са основним капиталом који чини новчани улог у
износу од 100.000,00 динара, на дан оснивања
јавног предузећа 01.10.2012. године.
Општина Књажевац као једини оснивач
јавног предузећа власник је 100% удела у
основном капиталу јавног предузећа.
Оснивач није обезбедио неновчани
улог за оснивање јавног предузећа.
Члан 62.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са
законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става
1. овог члана општина Књажевац у Јавном
предузећу, стиче уделе и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен
на уделе уписује се у регистар.
9. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА
Члан 63.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
општине као оснивач у складу са законом.

Средства за инвестициона улагања у
изградњу и/или реконструкцију објеката
намењених остваривању делатности од општег
интереса за коју је основано Јавно предузеће
обезбеђују се у : буџету општине утврђена
посебно за ову намену; из кредита и из других
извора у складу са законом.
11. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 65.
За своје обавезе Јавно предузећа
одговара својом целокупном имовином.
12. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ
Члан 66.
Јавно предузеће не може да отуђи имовину на
којој јавно предузеће не може да стекне својину.
Јавно предузеће не може отуђити
ствари (покретне и непокретне) у јавној својини
на којима има право коришћења.
Стварима у јавној својини које је
оснивач уложио у јавно предузеће преносом
права коришћења и у државину, без преноса
права својине, јавно предузеће не може да
располаже,
без
сагласности
оснивачаСкупштине општине.
13. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У
СВОЈИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 67.
Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа, велике вредности,
која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса не може се
вршити без сагласности оснивача- Скупштине
општине.
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Јавно предузеће не може отуђити или
на други начин располагати имовином велике
вредности, осим на начин и по поступку који је
прописан законом којим се уређује положај
привредних друштава и другим прописима, без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
14. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 68.

план зарада и запошљавања;
критеријуме за коришћење средстава
за
помоћ,
спортске
активности,
пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се
вршити искључиво из стратешких и државних
интереса или уколико се битно промене
околности у којима јавно предузеће послује.
6)
7)

Члан 71.
Унапређење рада и развоја јавног
предузећа, заснива се на дугорочном и
средњерочном плану рада и развоја, који
доноси надзорни одбор.
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,
националним
стратегијама
и
другим
одговарајућим прописима.
Члан 69.
Планови и програми јавног предузећа
су:
годишњи програм пословања,
средњорочни
план
пословне
стратегије
и
развоја
Јавног
предузећа,
дугорочни
план
пословне
стратегије
и
развоја
Јавног
предузећа,
финансијски планови и
други планови и програми (посебни
програми
за
коришћење
субвенције, гаранције или других
средстава).
Планови и програми јавног предузећа
из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана,
достављају се Скупштини општине најкасније
до 1. децембра текуће године за наредну
годину.
Планови и програми се сматрају
донетим када на њих сагласност да Скупштина
општине.
-

Члан 70.
Годишњи,
односно
трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа садржи,
нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити,
односно планирани начин покрића
губитка;
5) елементе за целовито сагледавање
цена производа и услуга;

Ако Надзорни одбор Јавног предузећа
до почетка календарске године не донесе
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања, до доношења тог програма зараде
запосленима се обрачунавају и исплаћују на
начин и под условима утврђеним годишњим,
односно трогодишњим програмом пословања за
претходну годину.
Члан 72.
Јавно
предузеће
је
дужно
да
Општинском
већу
доставља
тромесечне
извештаје о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана
доставља се у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
На основу извештаја из става 1. Овог
члана, надлежни орган оснивача- Општинско
веће сачињава и доставља информацију
надлежном
министарству
о
степену
усклађености планираних и реализованих
активности.
Поред информације из претходног
става, Општинско веће доставља надлежном
министарству
анализу
пословања
јавног
предузећа,
са
предузетим
мерама
за
отклањање поремећаја у пословању предузећа.
Јавно
предузеће
је
дужно
да
Скупштини општине достави годишњи извештај
о реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања, ради информисања.
Извештај из става 3. овог члана
доставља се по истеку календарске године.
Члан 73.
Јавно предузеће мора имати извршену
ревизију финансијских извештаја од стране
овлашћеног ревизора.
Финансијски извештај са извештајем
овлашћеног ревизора, јавно предузеће
доставља Скупштини општине, ради
информисања.
15. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ПРОЦЕСА РАДА
УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 74.
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У јавном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису
обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина
општине, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или
њихову безбедност и безбедност имовине или
друге штетне неотклоњиве последице, поступа
у складу са законом.
16. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 75.
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.
17. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 76.
Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се
Законом, правилником о раду или колективним
уговором Јавног предузећа у складу са законом,
актима оснивача и општим актима јавног
предузећа.
Колективни уговор јавног предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и
посебним колективним уговором.
18. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ
НА РАДУ
Члан 77.
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.
19. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 78.
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.

20. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 79.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.
Јавно предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне
биографије
чланова
Надзорног одбора, директора и
извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи
програм пословања, као и све
његове измене и допуне, односно
извод из тог програма ако јавно
предузеће има конкуренцију на
тржишту;
4) тромесечне
извештаје
о
реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са
мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за
јавност.
21. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 80.
Доступност информација од јавног
значаја јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Јавно предузеће је дужно да формира
евиденције података о личности корисника
комуналне услуге и да са истим поступа у
складу са законом који регулише наведену
област.
22. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 81.
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.
23. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 82.
Општи акти јавног предузећа су статут,
правилници и други општи акти утврђени
законом.
Статут је основни општи акт јавног
предузећа.
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Други општи акти јавног предузећа
морају бити у сагласности са статутом.
Члан 83.
Статутом јавног предузећа уређују се:
пословно име и седиште јавног предузећа;
делатност јавног предузећа; заступање; начин
распоређивања добити и покриће губитака;
резерве; органи јавног предузећа и именовање,
разрешење и делокруг органа јавног предузећа;
општи акти и начин њиховог доношења; права,
обавезе и одговорност органа јавног предузећа;
начин статусних промена јавног предузећа;
печат и штамбиљ; заштита животне средине и
друга питања значајна за рад и пословање
јавног предузећа и за остваривање права,
обавеза и одговорности запослених у јавном
предузећу, у складу са законом.
24. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE
Члан 84.
Јавно предузеће дужно је да Статут и
друга општа акта усагласи са законом и овом
Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 85.
Чланови Надзорног одбора јавног
предузећа, који не испуњавају услове из члана
32. ове Одлуке, разрешиће се, а нови
именовати, најкасније до 4. септембра 2016.
године.
Председник и чланови Надзорног
одбора Јавног предузећа разрешавају се пре
истека периода на који су именовани уколико
Надзорни одбор не донесе дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије и
развоја у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог Закона о јавним предузећима,
односно најкасније до 4. марта 2017. године.
Милан Живковић, директор јавног
предузећа, који је изабран на јавном конкурсу у
складу са одредбама Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број
119/12, 116/13- аутент. тумачење и 44/14- др.
закон), наставља са радом до истека мандата.
Члан 86.
Јавно предузеће наставља са радом у
складу са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), другим
законским и подзаконским прописима, овом
Одлуком и другим актима.
Члан 87.
Овлашћује
се
директор
Јавног
предузећа да изврши упис усаглашавања
оснивачког акта код Агенције за привредне
регистре.

Члан 88.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о промени оснивачког
акта Јавног предузећа „Спортско туристички
ресурси
Књажевац“
Књажевац
ради
усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац „ бр. 4/2013 и 6/2013).
Члан 89.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Књажевац“.
Број: 023 - 53/2016-01
Дана: 02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
9
На основу члана 76. и 79. став 1.
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“
бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 30. став 1.
тачка 8. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац„, бр. 4/2009 и 10/2015), а у
вези са чланом 2, 3. и 5. став 1. Закона о
комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'',
број 88/2011), Скупштина општине Књажевац на
седници одржаној дана 02.09.2016. године, у
циљу усклађивања оснивачког акта са Законом
о јавним предузећима, донела је
ОДЛУКУ
O ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И
ТОПЛОМ ВОДОМ „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ
РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ
ПРОПИСИМА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за производњу и
снадбевање паром и топлом водом „‟Топлана‟‟
Књажевац ради усклађивања са законским
прописима („Сл. лист општине Књажевац „ бр.
4/2013, 5/2014 и 22/2014), у циљу усклађивања
исте са Законом о јавним предузећима (''Сл.
гласник РС'', бр. 15/2016) и другим законским
прописима.
Члан 2.
Општина Књажевац основала јe jaвно
комунално предузеће за производњу и
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“
Књажевац дана 30. септембра 1998. године (у
даљем тексту: Јавно предузеће) Одлуком о
оснивању Јавног комуналног предузећа
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„Топлана“ Књажевац („Сл.лист општина 14/98,
5/2000, 10/2005, и „Сл. лист општине Књажевац
„ бр. 5/2009 и 7/2010).
Јавно предузеће је регистровано у
Трговинском суду у Зајечару , број регистарског
улошка 1-6051 и преведено у Регистар
привредних субјеката БД. 26050/2005 од
24.06.2005. године под пословним именом
„Јавно комунално предузеће за производњу и
снабдевање паром и топлом водом Топлана
Књажевац Цара Душана 26“
Промене у Регистру привредних
субјеката извршене су: БД 145903/2008 од
05.01.2009.
године;
БД
58870/2009
од
21.05.2009. године, БД 154520/2012 од
10.12.2012
године,
БД
35297/2013
од
03.04.2013.
године,
БД
75665/2013
од
09.07.2013.
године,
БД
30202/2014
од
09.04.2014. године и БД 35276/2014 од
25.04.2014. године.
Члан 3.
Оснивач јавног предузећа је општина
Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1.
матични број 07212674.
Оснивачка права врши Скупштина
општине Књажевац.

уређује и обезбеђује обављање комуналних
делатности и њихов развој.
Члан 7.

Претежна делатност Јавног
предузећа је: 35.30 – снабдевање
паром и климатизација
Осим наведене делатности Јавно
предузеће може да се бави и другим
делатностима :
42.21 – изградња цевовода
43.22 – постављање водоводних,
климатизационих, грејних и климатизационих
система,
46.71 – трговина на велико чврстим,
течним и гасовитим горивима и сличним
производима,
46.76 – трговина на велико и мало
осталим полупроизводима.

Јавно
предузеће
послује
под
пословним именом: Јавно комунално предузеће
за производњу и снабдевање паром и топлом
водом „Топлана“ Књажевац.
Скраћено пословно име је ЈКП
„Топлана“ Књажевац.
О промени пословног имена Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор уз
сагласност Скупштине општине.
Матични број јавног предузећа је
17217666, порески идентификациони број- ПИБ
је 100407422 .

Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности
испуњава
услове
прописане
законом.
У оквиру наведених делатности Јавно
предузеће обавља и конкретне послове у циљу
обављања делатности.
Јавно предузеће може обављати и
друге делатности које доприносе ефикаснијем и
рационалнијем обављању делатности из овог
члана.
Јавно предузеће обавља послове
спољнотрговинског
промета
у
оквиру
регистроване делатности.
О промени претежне делатности , као
и о промени других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује
Надзорни одбор уз сагласност Скупштине
општине.

Члан 5.

Члан 8.

Седиште Јавног предузећа је у
Књажевцу улица Милоша Обилића 1.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.

Јавно предузеће основано је и послује
ради:
1. обезбеђивања трајног обављања
делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба
корисника производа и услуга;
2. развоја и унапређивања
обављања делатности од општег
интереса;
3. обезбеђивања техничкотехнолошког и економског јединства система и
усклађености његовог развоја;
4. стицања добити;
5.остваривања
другог
законом
утврђеног интереса.

Члан 4.

Члан 6.
Јавно предузеће обавља делатности
производње и дистрибуције топлотне енергије –
централизована производња и дистрибуција у
више објеката водене паре, топле или вреле
воде за потребе грејања, као комунална
делатност од општег интереса и уредног
задовољавања потреба крајњих корисника.
Општина у складу са посебним законом
обезбеђује организационе, материјалне и друге
услове
за
изградњу,
одржавање
и
функционисање комуналних објеката и за
техничко и технолошко јединство система и

Јавно предузеће може да отпочне са
обављањем 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 здравља на раду;
4. заштити и унапређењу
животне
средине, и
5. других услова прописаних законом.
Члан 9.
Јавно предузеће има статус правног
лица са правима, обавезама и одговорностима
утврђених законом и овом Одлуком.
У правном промету јавно предузећа
има сва овлашћења и иступа у своје име и за
свој рачун.
За своје обавезе јавно предузећа
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се
делатности од општег интереса из члана 6. и 8.
ове Одлуке обављају у континуитету.
Оснивач не може основати друго јавно
предузеће или друштво капитала из члана 3.
став 2. тачка 1 и 2. Закона о јавним
предузећима за обављање делатности од
општег интереса из члана 6. и 8. ове одлуке,
осим у случајевима реализације пројеката
јавног- приватног партнерства, у смислу закона
којим се уређују јавно – приватно партнерство
и концесија.
Члан 10.
Јавно предузеће има свој рачун.
Члан 11.
Јавно предузеће има свој печат,
штамбиљ и знак, чији се изглед, односно облик
и садржина утврђују Статутом јавног предузећа
(у даљем тексту: Статут).
Члан 12.
Јавно
предузеће
послује
као
јединствена пословна целина.
Актом директора Јавног предузећа
уређује
се
унутрашња
организација
и
систематизација послова.
На акт из претходног става сагласност
даје Општинско веће
2. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА И ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
2/1 Права обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу
Члан 13.
У обављању комуналне делатности
Општина обезбеђује организовано и трајно

њихово обављање и развој, прописује услове и
начин организовања послова у вршењу
комуналне делатности и услова за коришћење
комуналних производа, односно комуналних
услуга а Општинска управа Књажевац врши
надзор
над
законитошћу
рада
Јавног
предузећа.
По основу удела у предузећу и учешћа
у основном капиталу Јавног предузећа,
општина, као оснивач има следећа права:
право управљања Јавним предузећем
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
ликвидационог остатка или стечајне
масе, након престанка Јавног
предузећа стечајем или ликвидацијом,
а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Општина и јавно предузеће могу поједина
права и обавезе у обављању делатности из
члана 7. ове Одлуке

уредити уговором, у

складу са законом.
Члан 14.
У циљу обезбеђења заштите општег
интерес у Јавном предузећу Скупштина
општине :
24. даје сагласност на Статут Јавног
предузећа,
25. даје претходну сагласност на
статусне
промене
Јавног
предузећа,
26. даје сагласност на акт о
процени вредности капитала,
као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији
27. именује и разрешава Надзорни
одбор
28. именује директора, на
основу спроведеног јавног
конкурса
29. разрешава директора
30. доноси решење о суспензији
директора
31. образује
Комисију
за
спровођење
конкурса
за
именовање директора
32. именује и разрешава вршиоца
дужности директора
33. даје претходну сагласност на
оснивање друштва капитала,
које оснива јавно предузеће
за обављање делатности од
општег интереса и друштва
капитала које није од општег
интереса
34. даје претходну сагласност на
улагање капитала у већ
основана друштва капитала
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35. даје сагласност на промену
седишта и пословног имена
36. предузима
хитне
мере
у
случају
поремећаја
пословања
јавног
предузећа
37. даје сагласност на планове и
програме јавног предузећа
38. у случају ратног стања или
непосредне ратне опасности
утврђује организацију за
извршавање послова од
стратешког значаја за
општину
39. даје сагласност на
располагање (прибављање и
отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у
својину јавног предузећа ,
велике вредности , која је у
непосредној функцији
обављања делатности од
општег интереса утврђених
овом Одлуком
40. даје сагласност на тарифу
(одлуку о ценама, тарифни
систем и др.) услуга које врши
јавно предузеће у обављање
делатности од општег
интереса
18. даје сагласност на давање
гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава
обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од
општег интереса
19. даје сагласност на одлуку
надзорног одбора о
покрићу губитка
20. даје сагласност на улагање
капитала
21. одлучује
о
повећању
или
смањењу основног капитала
22. даје сагланост на акт о општим
условима за испоруку производа
и услуга
23. врши и друге послове у складу
са законским прописима и овом
одлуком.
Члан 15.
Општинско веће у име оснивача а у
циљу обезбеђења заштите општег интереса у
Јавном предузећу:
6. даје
сагласност
на
правилник о организацији и
систематизацији послова
7. претходну
сагласност
на
повећање броја запослених
8. даје
сагласност
на
акт
надзорног одбора о исплати
стимулације
директору
и
извршном директору,

9. сачињава и доставља извештај
надлежном
министарству
о
степену усклађности планираних и
реализованих
активности,на
основу поднетих тромесечних
извештаја
о
реализацији
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
10. врши и друге послове из
оквира своје надлежности у
складу са законом, овом
Одлуком и другим актима.
Члан 16.
У случају поремећаја у пословању
јавног
предузећа,
Скупштина
општине
предузеће мере којима ће обезбедити услове
за обављање делатности од општег интереса и
несметано функционисање јавног предузећа, а
нарочито: 1) промену унутрашње организације
јавног предузећа; 2) разрешење органа које
именује и именовање привремених органа
јавног предузећа; 3) ограничење у погледу
права располагања појединим средствима у
јавној својини; 4) друге мере одређене законом
којим се одређују делатности од општег
интереса и оснивачким актом.
За време ратног стања или непосредне
ратне опасности оснивач може у јавном
предузећу
утврдити
организацију
за
извршавање послова од стратешког значаја за
општину Књажевац.
Члан 17.
У случају поремећаја у пословању
Јавног
предузећа,
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 средствима у
јавној својини,
одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима код
којих би услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана или
рад правних и физичких лица или би
настала значајна или ненадокнадива
штета;
утврди
разлоге
и/или
евентуалну одговорност за поремећај,
односно прекид вршења делатности и
учињену штету;
друге мере одређене законом
којим се уређују услови и начин
обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.
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Члан 18.
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.
-предузима мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге
имовине која је угрожена;
-друге мере у складу са законом.
2/2 Права, обавезе и одговорности
Јавног предузећа према оснивачу
Члан 19.
Јавно предузеће је дужно да делатност
за чије је обављање основано обавља редовно,
континуирано и квалитетно, у складу са
усвојеним стандардима за обављање те
делатности, ради уредног задовољавања
потреба крајњих корисника производа и услуга
јавног предузећа, развоја и унапређења
делатности за чије обављање је основано,
обезбеђења
техничког,
технолошког
и
економског јединства система и усклађености
његовог
развоја,
стицања
добити
и
остваривања
другог
законом
утврђеног
интереса.
Јавно предузеће обавезно је да
обезбеди:
- трајно
и
несметано
пружање
комуналне услуге крајњим корисницима
под условима и на начин уређен
законом, прописима и стандардима
донесеним на основу закона;
- прописани или уговорени обим и
квалитет комуналних услуга, који
подразумева тачност у погледу рокова
и сигурност корисника у добијању
услуге;
- предузимање мера и активности за
редовно одржавање и несметано
функционисање, развоја и заштите
комуналних објеката, постројења и
опреме који служе за обављање
комуналне делатности од општег
интереса због које је основано;
- развој и унапређење квалитета
комуналне услуге као и унапређење
организације и ефикасности рада.
Јавно предузеће је дужно да у случају
штрајка
обезбеди
обављање
минимума
процеса рада у складу са законом и актом
оснивача о одређивању минимума процеса
рада у јавном предузећу.
У случају да се у јавном предузећу не
обезбеде услови за остваривање минимума
процеса рада, у јавном предузећу ће се

спровести мере утврђене законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа.
Јавно предузеће је дужно да донесе
дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, годишњи, односно
трогодишњи програм пословања, а у случају
планирања коришћења средстава из буџета
дужно да оснивачу предложи посебан програм.
Јавно предузеће је дужно да надлежном
органу оснивача- Општинском већу, доставља
тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
Јавно предузеће је дужно да своје
планове и програме усклађује са Одлукама,
програмским и планским актима оснивача.
Јавно предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Општине, по
завршном рачуну за претходну годину.
У случају
планираних
или
очекиваних сметњи у пружању комуналне
услуге Јавно предузеће је обавезно да
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у
пружању комуналне услуге о томе преко
средстава информисања или на други погодан
начин обавести крајње кориснике комуналне
услуге.
3.

ПОСЛОВАЊЕ
ПОД
ТРЖИШНИМ
УСЛОВИМА И УСЛОВИ И НАЧИН
РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО
НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
3/1 Пословање под тржишним
условима
Члан 20.

Јавно предузеће послује под тржишним
условима, ради стицања добити у складу са
законом.
У
обављању
своје
претежне
делатности јавно предузеће своје производе и
услуге може пружати и корисницима са
територије других општина и градова, под
условом да се ни на који начин не угрожава
редовно,
континуирано
и
квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Књажевац.
Испоруку производа и пружање услуга
из претходног става овог члана јавно предузеће
обавља у складу са законом и посебно
закљученим уговорима.
Јавно предузеће је обавезно да у свом
рачуноводству одвојено исказује све приходе и
расходе који су везани за поверене комуналне
делатности а посебно за друге делатности које
обавља у свом пословању.
3/2 Расподела добити
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Члан 21.
Добит се утврђује и расподељује у складу
са законом, овом Одлуком и другим прописима
који уређују расподелу добити, Статутом,
програмом
пословања
и
годишњим
финансијским планом, уз сагласност Скупштине
општине.
Добит јавног предузећа може се
расподелити за повећање основног капитала,
резерве и за друге намене, у складу са законом
и овом Одлуком.
Јавно предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Општине по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става
1. овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине Књажевац за
наредну годину.
Одлуку о расподели добити јавног
предузећа доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Скупштине општине.
3/3 Покриће губитака и сношење ризика
Члан 22.
Остварени губитак Јавног предузећа
утврђује се у складу са законом.
Одлуку о начину покрића губитака
доноси Надзорни одбор, у складу са законом и
овом Одлуком, другим прописима који уређују
покриће
губитака,
Статутом,
Програмом
пословања и Годишњим финансијским планом.
уз сагласност Скупштине општине.
4.

УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.

Јавно предузеће се може задужити код
пословних
банака,
фондова
и
других
финансијских организација, ради обављања
делатности од општег интереса, у складу са
законом, програмом пословања предузећа,
овом Одлуком и другим актима.
Одлуку о задужењу доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа.
На
одлуку
Надзорног
одбора
сагласност даје Скупштина општине.
Јавно предузеће се може задужити тек
након ступања на снагу акта о давању
сагласности од Скупштине општине.
Члан 24.
Јавно предузеће се може задуживати
само под условом да је финансијски и кредитно
способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току
календарске године не може прећи укупно
остварени приход јавног предузећа у претходној
календарској години.

Јавно предузеће се може краткорочно
задуживати само за намене које омогућавају
и/или побољшавају остваривање општег
интереса за чије остваривање је основано
Јавно предузеће.
Приоритетне инвестиције, које јавно
предузеће
намерава
да
финансира
задуживањем, морају бити дефинисане у
планским
актима
јавног
предузећа,
са
процењеном
вредношћу,
извором
финансирања, обимом средстава која ће бити
обезбеђена задуживањем и динамиком отплате
задужења.
5. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
5/1 Начела и елементи за одређивање
цене производа и услуга предузећа
Члан 25.
Елементи за образовање цена
производа и услуга Јавног предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор
уз сагласност Скупштине општине, у складу са
законом.
Висина
накнаде
за
испоруку
производа формира се у складу са начелима
прописаним
законом
којим
се
уређује
комунална делатност:
1. начелом «потрошач плаћа
2. начелом «загађивач плаћа
3. начелом довољности цене да покрије
пословне расходе
4. начелом усаглашености цена комуналних
услуга са начелом приступачности
5. начелом непостојања разлике у ценама
између различитих категорија потрошача, сем
ако се разлика заснива на различитим
трошковима обезбеђивања комуналне услуге
Начела и елементи за одређивање цена
услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним
књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију
објеката инфраструктуре и набавку
опреме, према усвојеним програмима и
плановима вршиоца 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.
5/2 Усвајање захтева за измену цена
Члан 26.
Јавно предузеће је обавезно да
захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм пословања, у
складу са чланом 69. ове Одлуке.
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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.
6. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Органи Јавног предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор
6/1 Надзорни одбор
Члан 28.
Надзорни одбор Јавног предузећа има
три члана, од којих је један председник.
Члан 29.
Надзорни одбор јавног предузећа
именује и разрешава Скупштина општине.
Скупштина
општине
именује
председника и два члана Надзорног одбора, на
начин
и по поступку утврђеним законом,
Статутом општине и овом Одлуком.
Један члан Надзорног одбора се
именује из реда запослених у Јавном
предузећу.
Члан 30.
Представник запослених у Надзорном
одбору
предлаже се на начин утврђен
Статутом јавног предузећа.
Надзорни одбор и директор не могу
предлагати
представника
запослених
у
Надзорни одбор.
Члан 31.
Надзорни одбор се именује на
мандатни период од 4 године.

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо
образовање из става 1 тачка 2 овог члана;
4) да има најмање три године искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања
или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;ж
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
Обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Председник и чланови Надзорног
одбора дужни су да се додатно стручно
усавршавају у области корпоративног
управљања у складу са програмом за додатно
стручно усавршавање које утврђује Влада.
Представник запослених у Надзорном
одбору поред услова из става 1. овог члана
мора испуњавати и следеће услове:
да није био ангажован у вршењу
ревизије финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година;
да није члан политичке странке.
Члан 33.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје:
1. истеком периода на који су именовани
2. оставком
3.разрешењем.
Члан 34.

За председника и члана Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:

Председник и чланови Надзорног
одбора могу поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке председника и
члана Надзорног одбора , иста се увршћује у
дневни ред прве наредне седнице Скупштине
општине.
Члан 35.

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240

Председник и чланови Надзорног
одбора разрешавају се пре истека времена на
које су именовани уколико:
- Јавно предузеће
не достави
Скупштини општине на сагласност годишњи,

Члан 32.
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односно трогодишњи
програм пословања,у
роковима прописаним законом;
- Надзорни одбор пропусти да
предузме неопходне мере пред надлежним
органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећа, несавесним
понашањем и на други начин;
- се утврди да делује на штету Јавног
предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
- у току трајања мандата буде осуђен
на условну или безусловну казну затвора.
Члан 36.
Председник и чланови надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни су да
врше своје дужности до именовања новог
надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора, а
најдуже шест месеци.
Члан 37.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран
је за њихово спровођење;
2)
доноси
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања
Јавног
предузећа,
усклађен
са
дугорочним
и
средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1) овог члана;
3)
усваја
извештај
о
степену
реализације годишњег, односно трогодишњег
програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о
степену
усклађености
планираних
и
реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство,
унутрашњу
контролу,
финансијске извештаје и политику управљања
ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити
Јавног предузећа;
10) доноси одлуку о начину покрића
губитка;
11) доноси инвестиционе програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
12) доноси одлуку о давању или
одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са
директором, у складу са законом којим се
уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању
(прибављање и отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног
предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена
услуга- тарифу (одлуку о ценама, тарифни
систем и др.);
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама
Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању друштава
капитала;
19) доноси акт о исплати стимулације
директору и извршном директору;
20) обавља послове који не спадају у
надлежност директора,
21) врши друге послове у складу са
законом, овом Одлуком, Статутом и другим
актима.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 10),
14) и 15) овог члана Надзорни одбор доноси уз
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18)
овог члана Надзорни одбор доноси уз
претходну сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 19) овог члана
Надзорни одбор доноси уз сагласност
Општинског већа.
Члан 38.
Надзорни одбор
гласова својих чланова.

одлучује

већином

Члан 39.
Надзорни одбор не може пренети
право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у
јавном предузећу.
Члан 40.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за
рад у Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана,
односно критеријумима и мерилима за њено
утврђивање одређује Влада.
6/2 Директор
Члан 41.
Директора јавног предузећа именује
Скупштина општине на
период од четири
године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Директор јавног предузећа заснива
радни однос на одређено време.
Директор не може имати заменика.
Члан 42.
За директора Јавног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
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1) да је пунолетно и пословно
способно;
2) да има стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири
године,
односно
на
основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа
5) да познаје
област корпоративног управљања;
6)
да
има
радно
искуство
у
организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на
слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности
и дужности.

предузећа
и одговоран је за његово
спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног
програма коришћења средстава из буџета
општине (субвенције, гаранције или коришћење
других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11)
бира
представнике
Јавног
предузећа у скупштини друштва капитала чији
је једини власник Јавно предузеће , по
претходно прибављеној сагласности Скупштине
општине;
12) закључује уговоре о раду са
извршним директорима, у складу са законом
којим се уређују радни односи;
13) доноси правилник о организацији и
систематизацији послова;
14) предлаже Надзорном одбору
доношење акта о исплати стимулације
извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору
доношење одлука и других аката из делокруга
директора;
16) одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, колективним уговором и
Статутом предузећа;
17) доноси годишњи план јавних
набавки за текућу годину;
18) врши друге послове одређене
законом, овом Одлуком, Статутом Јавног
предузећа и другим актима.
Члан 45.

Услови за именовање директора из
става 1. овог члана прописани су законом, а
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени
и други услови које лице мора да испуни да би
било именовано за директора предузећа.
Члан 43.
Директор
јавног
предузећа
функционер који обавља јавну функцију.

је

Члан 44.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа Јавно
предузеће;
2) организује и руководи процесом
рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника општине и
Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног
предузећа
и одговоран је за њихово
спровођење;
6)
предлаже
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања
Јавног

Директор
може
бирати
извршне
директоре за вођење послова из одређених
области од значаја за успешно функционисање
Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у
оквиру овлашћења које му је одредио директор,
у складу са овом Одлуком и Статутом јавног
предузећа.
Извршни директор не може имати
заменика.
Извршни директор мора бити у радном
односу у Јавном предузећу.
Члан 46.
За
извршног
директора
јавног
предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно
способно;
2) да има стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири
године,
односно
на
основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер
струковним
студијама,
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специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из тачке 2) овог члана;
4)
да
има
радно
искуство
у
организовању рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на
слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности
и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана,
лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима
за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више
од седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом Јавног
предузећа.
Члан 47.
Директор и извршни директор имају
право на зараду.
Директор и извршни директор, поред
зараде, имају право и на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације
директору и извршном директору доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Општинског
већа.
Одлука о исплати стимулације
извршном директору доноси се на предлог
директора.

и подзаконским прописима, овом Одлуком и
другим актима.
Члан 49.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног предузећа доноси
Скупштина општине, на предлог Општинског
већа.
Оглас о јавном конкурсу садржи
нарочито: податке о јавном предузећу,
пословима, условима за именовање директора
Јавног предузећа, месту рада, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере, року у коме се подносе пријаве,
податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју
се пријаве подносе, као и податке о доказима
који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора јавног предузећа објављује се у
"Службеном гласнику Републике Србије",
''Службеном листу општине Књажевац'', у
најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници општине
Књажевац.
Рок за објављивање огласа из става 2.
и 3. овог члана у "Службеном гласнику
Републике Србије" не може бити дужи од осам
дана од дана доношења одлуке о спровођењу
јавног конкурса за избор директора јавног
предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор
директора јавног предузећа подноси се у року
од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Неблаговремене,
неразумљиве
и
пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против
кога није допуштена посебна жалба.

Члан 48.

Члан 50.

Директор јавног предузећа именује се
након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом
општине и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија јединице локалне самоуправе
има пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана
образује Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу
бити народни посланици, посланици у
скупштини аутономне покрајине, одборници у
скупштинама градова и општина, као ни
постављена лица у органима државне управе,
органима аутономне покрајине или органима
јединица локалне самоуправе.
Комисија спроводи јавни конкурс на
начин и по поступку који је прописан законским

Решење о именовању директора је
коначно.
Решење о именовању директора јавног
предузећа са образложењем, објављује се у
''Службеном гласнику РС'', Службеном листу
општине Књажевац'' и на интернет страници
општине Књажевац.
Члан 51.
Именовани кандидат дужан је да ступи
на функцију у року од осам дана од дана
објављивања
решења
о
именовању
у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још
осам дана.
Члан 52.
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Мандат директора престаје:
1. истеком периода на који је именован
2. оставком
3. разрешењем.
Поступак за именовање директора
покреће се шест месеци пре истека периода на
који је именован, односно у року од 30 дана од
дана подношења оставке или разрешења.

4.

5.

6.

Члан 53.
7.
Директор може поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке директора Јавног
предузећа,
Председник
Скупштине
исту
увршћује у дневни ред Скупштини општине за
прву наредну седницу.
Члан 54.
Предлог за разрешење директора
јавног предузећа подноси Општинско веће.
Предлог за разрешење директора
Јавног предузећа може поднети и Надзорни
одбор, преко Општинског већа, у складу са
законским прописима.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење и доставља
се директору који има право да се у року од 20
дана изјасни о разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће,
предлаже Скупштини општине доношење
одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба
није допуштена, али се може водити управни
спор.
Члан 55.
Скупштина општине разрешава
директора пре истека рока на који је именован
уколико:
1. у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора јавног
предузећа;
2. јавно предузеће не достави годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања у роковима прописаним
Законом о јавним предузећима и овом
Одлуком,
3. се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и
поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању
послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања
основног циља пословања јавног

предузећа,
односно
од
плана
пословања јавног предузећа;
се утврди да делује на штету јавног
предузећа
кршењем
директорских
дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
извештај овлашћеног ревизора на
годишњи финансијски извештај буде
негативан;
у
току
трајања
мандата
буде
правноснажно осуђен на условну или
безусловну казну
затвора;
у другим случајевима прописаним
законом.
Члан 56.

Скупштина општине може разрешити
директора пре истека рока на који је именован
уколико:
10. јавно предузеће не достави
тромесечни извештај у року
прописаним законом и овом
Одлуком,
11. јавно предузеће не испуни
планиране активности из
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
12. јавно предузеће троши средства за
одређене намене, изнад висине
утврђене програмом пословања за
те намене, пре прибављања
сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
13. јавно предузеће не спроводи
усвојен годишњи, односно
трогодишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или
запошљавање из члана 66. Закона
о јавним предузећима,
14. јавно предузеће врши исплату
зараде без овере образаца из
члана 66. Закона о јавним
предузећима,
15. не примени рачуноводствене
стандарде у припреми
финансијских извештаја,
16. јавно предузеће не поступи по
препорукама из извештаја
овлашћеног ревизора,
17. не извршава одлуке надзорног
одбора,
18. као и у другим случајевима
прописаним законом
Члан 57.
Уколико у току трајања мандата против
директора
буде
потврђена
оптужница,
Скупштина општине доноси решење о
суспензији директора јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак
правноснажно не оконча.
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Члан 58.
Скупштина општине може именовати
вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од
једне године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа из члана 42. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
7. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 59.
Јавно предузеће у унутрашњем и
спољнотрговинском
промету
заступа
и
представља директор, без ограничења.
Директор може, у оквиру својих
овлашћења, дати другом лицу писмено
пуномоћје за заступање јавног предузећа, у
складу са законом.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 60.
Јавно предузеће има своју имовину
којом управља и располаже у складу са законом
и овом Одлуком.
Члан 61.
Имовину јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и
друга имовинска права, која су пренета у
својину јавног предузећа, у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у
јавној својини општине Књажевац.
Јавно предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом.
Члан 62.
Основни капитал јавног
предузећа је вредност уписаног и унетог улога
оснивача.
Јавно предузеће наставља да послује
са основним капиталом који је уписан у Јавно
предузеће на дан оснивања дана 30.09.1998
године.

Основни капитал Јавног предузећа је у
јавној својини општине Књажевац и његова
процењена вредност са стањем на дан
01.09.2013.
године
износи
34.876.341,07
динара.
Основни неновчани капитал састоји се
од:
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ВРСТА
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар
Покретна ствар

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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Зграда топлане

ОПИС

ВРЕДНОСТ
7.985.310,50

Складиште тешког лож уља

2.573.615,10

10.558.925,60
Укупно
Топловодни котао за сагоревање 1 ком
2007
1.350.000,00
Горионик за сагоревање мазута
2 ком
2006
1.600.000,00
Топловодни котао за сагоревање чврстог горива са
мулти циклоном и вентилатором димних гасова
2 ком
2013
9.963.200,00
Самостојећи челични димњак
1 ком
2013
1.100.000,00
Циркуллациона мрежна пумпа
2 ком
1980
360.000,00
Котловска рециркулациона пумпа
1 ком 1980
130.000,00
Регулациони вентил котловске рециркулације,
2.500,00
неисправан, демонтиран
1 ком
Регулациони вентил мрежне циркулације
4.500,00
неисправан,демонтиран
Повратни усисни колектор
114.000,00
Повратни потисни колектор
91.000,00
Разводни потисни колектор
91.000,00
Разделник система за вреловодно загревање мазута
51.000,00
Сабирник система за вреловодно загревање мазута
51.000,00
Суд за прихват компензације дилатације радног флуида
490.000,00
Хемијска припрема воде-омекшивач 2ком 2010
516.357,47
Пумпа за одржавање притиска
2 ком
240.000,00
Електрични котао
1ком
2007
35.000,00
Циркулациона пумпа електро котла 1 ком 2007
9.000,00
Експанзиони суд електро котла
1 ком 2007
3.000,00
Складишни резервоар средње тешког уља за ложење
3.000.000,00
1ком
Претоварни пумпни агрегат са опремом 1 ком
150.000,00
Транспортни пумпни агрегат
2 ком
140.000,00
Пролазни регулациони вентил вреловодног подног
1.500,00
грејача складишног резервоара 1 ком
Пролазни регулациони вентил вреловодног штедног
2.000,00
грејача складишног резервоара 1 ком
Сабирник уља за ложење
1 ком
5.000,00
Комбиновани топловодно-електрични догрејач мазута
400.000,00
1 ком
Одвајач гасова
1ком
6.000,00
Регулатор протока и притиска уља за ложење
1
22.000,00
ком
Апарат за почетно гашење пожара сувим прахом 5-9 –
14.000,00
50кг 1 ком
Апарат за почетно гашење пожара ЦО2 1 ком
10.000,00
Посуда са песком за почетно гашење пожара
3.000,00
1 ком
Укупно
19.955.057,47

Котао на чврсто гориво VS-4

2 ком

400.000,00

Котао на чврсто гориво

1 ком

1.258.000,00

Контејнер

1 ком

10.000,00

Остала пратећа опрема

1 ком

1.200.000,00
Укупно

2.868.000,00
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ВРСТА

ОПИС

ВРЕДНОСТ

Покретне
ствари
-

I – Опрема за производњу топле воде
МЕРАЧИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

18

КОМ

2013

1.299.600,00

-

II – Канцеларијски намештај и опрема
СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1999

2.000,00

-

СТОЛИЦА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ
СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА
ПРЕГРАДНИ ЕЛЕМЕНАТ-ВРАТА
РАЧУН.МАШИНА “ОЛИМПИА”
СТОНИ ТЕЛЕФОНИ
ИТИСОН
ТЕПИСОН

1
1
1
1
4
1
1

КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ

1999
1999
2011
2008
2011
-

500,00
500,00
25.000,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
5.000,00

-

III – Рачунарска опрема
КОНФИГУРАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕР (благајна)

1

КОМ

2008

3.000,00

1
1

KOM
КОМ

2011
2010

4.000,00
10.000,00

1
1
1

КОМ
KOM
KOM

2010
2009
2009

4.500,00
4.500,00
4.000,00

1
1

KOM
КОМ

2012

4.500,00
8.000,00

-

МОНИТОР ACER LCD
КОНФИГУРАЦИЈА ЗА КОМПЈУТЕР
(књиговодство)
МОНИТОР FUJICSU-SIMENS (књиговодство)
HP LASER 1006 SA K
AMD КОНФИГУРАЦИЈА 140/10 СА КАБЛИМА
USB
ШТАМПАЧ НР-PSG 2175
МОНИТОР

-

LASER SETM 1132

1

KOM

2013

11.758,00

-

IV – Eлектрични апарати
РЕШО
БОЈЛЕР СА БАТЕРИЈОМ
ГРЕЈАЛИЦА – КВАРЦНА
МОНОБРАЗНО БРОЈИЛО
ТЕА “ПЕЋ” 6 КW
ТЕА “ПЕЋ” 4 КW
СЛАВИНА ЗА БОЈЛЕР

1
1
1
1
1
1
1

КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
KOM
KOM
КОМ

2012
2012
2012
2009
2011

2.000,00
5.500,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
8.000,00
2.000,00

4

КОМ

-

16.000,00

1
1
1
1
1
1

КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ
КОМ

2008
2010
2006
2011
2011
2011

10.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
3.000,00
23.000,00

V – Против пожарни апарати

-

VI – Машине и алати
ТЕСТЕРА “STIL”
ПОТАПАЈУЋА ПУМПА
БРУСИЛИЦА 200 W
КОМПРЕСОР
РУЧНА КОЛИЦА
FASENCUT ДИЗАЛИЦА 3 т

УКУПНО ОД I – VI
СВЕГА УКУПНО:

1.494.358,00
34.876.341,07
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Општина Књажевац, као једини оснивач
јавног предузећа, власник је 100% удела у
основном капиталу јавног предузећа.
Основни капитал Јавног предузећа
усклађује се сваке године по изради завршног
рачуна и уписује у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре уколико је у
претходној пословној години дошло до промене
основног капитала.

коришћења и у државину, без преноса права
својине, јавно предузеће не може да располаже,
без сагласности оснивача- Скупштине општине.
13. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 68.

Члан 63.
Средства у јавној својини могу се улагати
у капитал Јавног предузећа , у складу са законом
и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана општина Књажевац у Јавном
предузећу , стиче уделе и права по основу тих
удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.
9. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА

Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа, велике вредности, која
је у непосредној функцији обављања делатности
од општег интереса не може се вршити без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
Јавно предузеће не може отуђити или на
други начин располагати имовином велике
вредности, осим на начин и по поступку који је
прописан законом којим се уређује положај
привредних друштава и другим прописима, без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
14. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 64.

Члан 69.

О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
општине као оснивач у складу са законом.

Унапређење рада и развоја јавног
предузећа, заснива се на дугорочном и
средњерочном плану рада и развоја, који доноси
надзорни одбор.
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,
националним
стратегијама
и
другим
одговарајућим прописима.

10. СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 65.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
-продајом производа и
услуга,
-из кредита,
-из донација и поклона,
-из буџета оснивача и буџета Републике
Србије
- наменских средстава других нивоа
власти и
-из осталих извора, у складу са законом.
11. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 66.
За своје обавезе јавно предузећа
одговара својом целокупном имовином.
12. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
Члан 67.
Јавно предузеће не може да отуђи имовину на
којој јавно предузеће не може да стекне својину.
Јавно предузеће не може отуђити ствари
(покретне и непокретне) у јавној својини на којима
има право коришћења.
Стварима у јавној својини које је оснивач
уложио у јавно предузеће преносом права

Члан 70.
Планови и програми јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије
и развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни
програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава).
Планови и програми јавног предузећа из
става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана,
достављају се Скупштини општине најкасније до
1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Скупштина општине.
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Члан 71.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити,
односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање
цена производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава
за помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса
или уколико се битно промене околности у којима
јавно предузеће послује.
Члан 72.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до
почетка календарске године не донесе годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, до
доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим
програмом пословања за претходну годину.
Члан 73.

Финансијски извештај са извештајем
овлашћеног ревизора, јавно предузеће доставља
Скупштини општине, ради информисања.
15. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ПРОЦЕСА РАДА
УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 75.
У јавном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису
обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина
општине, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге
штетне неотклоњиве последице, поступа у складу
са законом.
16. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 76.
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.
17. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 77.

Јавно предузеће је дужно да Општинском
већу
доставља
тромесечне
извештаје
о
реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана
доставља се у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
На основу извештаја из става 1. Овог
члана, надлежни орган оснивача- Општинско веће
сачињава и доставља информацију надлежном
министарству о степену усклађености планираних
и реализованих активности.
Поред информације из претходног става,
Општинско
веће
доставља
надлежном
министарству
анализу
пословања
јавног
предузећа, са предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању предузећа.
Јавно предузеће је дужно да Скупштини
општине
достави
годишњи
извештај
о
реализацији годишњег, односно трогодишњег
програма пословања, ради информисања.
Извештај из става 3. овог члана
доставља се по истеку календарске године.

Права,
обавезе
и
одговорности
запослених из радног односа уређују се Законом,
правилником о раду или колективним уговором
Јавног предузећа у складу са законом, актима
оснивача и општим актима јавног предузећа.
Колективни уговор јавног предузећа мора
бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.

Члан 74.

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.

Јавно предузеће мора имати извршену
ревизију финансијских извештаја од стране
овлашћеног ревизора.

18. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ
НА РАДУ
Члан 78.
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.
19. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 79.
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Статутом јавног предузећа детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите животне
средине.
20. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 80.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа
одговоран је директор.
Јавно предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног
одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3)
годишњи,
односно
трогодишњи
програм пословања, као и све његове измене и
допуне, односно извод из тог програма ако јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са
мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за
јавност.
21. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ЗАШТИТА
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 81.
Доступност информација од јавног
значаја јавно предузеће врши у складу са
одредбама закона који регулише
област
слободног приступа информацијама од јавног
значаја.
Јавно предузеће је дужно да формира
евиденције података о личности корисника
комуналне услуге и да са истим поступа у складу
са законом који регулише наведену област.
22. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 82.
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.
23. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 83.
Општи акти јавног предузећа су статут,
правилници и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт јавног
предузећа.
Други општи акти јавног предузећа морају
бити у сагласности са статутом.

Члан 84.
Статутом јавног предузећа уређују се:
пословно име и седиште јавног предузећа;
делатност јавног предузећа; заступање; начин
распоређивања добити и покриће губитака;
резерве; органи јавног предузећа и именовање,
разрешење и делокруг органа јавног предузећа;
општи акти и начин њиховог доношења; права,
обавезе и одговорност органа јавног предузећа;
начин статусних промена јавног предузећа; печат
и штамбиљ; заштита животне средине и друга
питања значајна за рад и пословање јавног
предузећа и за остваривање права, обавеза и
одговорности запослених у јавном предузећу, у
складу са законом.
24. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE
Члан 85.
Јавно предузеће дужно је да Статут и
друга општа акта усагласи са законом и овом
Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 86.
Чланови
Надзорног
одбора
јавног
предузећа, који не испуњавају услове из члана 32.
ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати,
најкасније до 4. септембра 2016. године.
Председник и чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа разрешавају се пре истека
периода на који су именовани уколико Надзорни
одбор не донесе дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог Закона о
јавним предузећима, односно најкасније до 4.
марта 2017. године.
Љубодраг Тричковић, директор јавног
предузећа, који је изабран на јавном конкурсу у
складу са одредбама Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,
116/13- аутент. тумачење и 44/14- др. закон),
наставља са радом до истека мандата.
Члан 87.
Јавно предузеће наставља са радом у
складу са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), другим
законским и подзаконским прописима, овом
Одлуком и другим актима.
Члан 88.
Овлашћује се директор Јавног предузећа
да изврши упис усаглашавања оснивачког акта
код Агенције за привредне регистре.
Члан 89.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о промени оснивачког акта Јавног
комуналног
предузећа
за
производњу
и
снадбевање паром и топлом водом „‟Топлана‟‟
Књажевац ради усклађивања са законским
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прописима („Сл. лист општине Књажевац „ бр.
4/2013, 5/2014 и 22/2014),
Члан 90.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 023 - 54/2016-01
Дана: 02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
10
На основу члана 76. и 79. став 1. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014- др. закон), члана 30. став 1.
тачка 8. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац„, бр. 4/2009 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац на седници
одржаној дана 02.09.2016. године, у циљу
усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним
предузећима, донела је
OДЛУКУ
O ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ,
УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ
УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА
1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа
„‟Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац'' Књажевац ради усклађивања
са законским прописима („Сл. лист општине
Књажевац „ број 4/2013, 5/2014 и 11/2014 и
Пречишћени текст ''Сл. лист општине Књажевац'',
број
12/2014
и
14/2014-испр.),
у
циљу
усклађивања исте са Законом о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и
другим законским прописима.
Члан 2.
Општина Књажевац oсновала је јавно
предузеће „Дирекција за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац дана 18.
априла 1996. године (у даљем тексту: Јавно
предузеће) Одлуком о оснивању Јавног предузећа
за урбанизам и изградњу „Развој“ Књажевац
(„Сл.лист општина бр. 5/96, 13/96, 14/97, 23/01,
8/05 и „Сл. лист општине Књажевац „ бр.5/09)
Јавно предузеће је регистровано у
Трговинском суду у Зајечару, број регистарског
улошка 1-5914 и преведено у Регистар
привредних субјеката БД. 24932/2005 од

03.06.2005. године под пословним именом „Јавно
предузеће Дирекција за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац, Трг
ослобођења 1“.
Промене у Регистру привредних субјеката
извршене су: БД 101575/2005 од 27.12.2005.
године; БД 139255/2007 од 05.11.2007. године, БД
109822/2009
од
06.07.2009
године,
БД
118921/2009 од 20.07.2009 године, БД 36151/2013
од 04.04.2013. године, БД 41089/2013 од
15.04.2013. године, БД 110904/2013 од 17.10.2013.
године, БД 32809/2014 од 16.04.2014. године, БД
42622/2014 од 20.05.2014. године, БД 62644/2014
од 23.07.2014. године, БД 70400/2014 од
21.08.2014. године, БД 74028/2014 од 04.09.2014.
године, БД 74076/2014 од 05.09.2014. године и БД
91768/2014 од 04.11.2014. године.
Члан 3.
Оснивач јавног предузеће је општина
Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1. матични
број 07212674.
Оснивачка
права
врши
Скупштина
општине Књажевац.
Члан 4.
Јавно предузеће послује под пословним
именом: Јавно предузеће „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“.
О промени пословног имена Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
Скупштине општине.
Матични број јавног предузећа је
17106694, порески идентификациони број- ПИБ је
100629818.
Члан 5.
Седиште Јавног предузећа је у
Књажевцу, Кеј Димитрија Туцовића бр. 30.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор уз сагласност
Скупштине општине.
Члан 6.
Јавно предузеће обавља делатности
управљања, одржавања и заштите улица и путева
на
територији
општине
Књажевац
и
обезбеђивање јавног осветљења као делатност
од општег интереса и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника а посебно:
-

-

управљање, одржавање и заштита, улица
и путева на територији општине
Књажевац
којима
се
обезбеђује
несметано
и
безбедно
одвијање
саобраћаја и чува и унапређује употребна
вредност путев, улица, тргова, платоа и
сл;
обезбеђење
јавног
осветљења,
одржавање, адаптација и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења
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којим се осветљавају саобраћајне и друге
површине за јавне намене.
Јавно предузеће обавља и друге послове
који су неопходни за рад оснивача и за
задовољавање потреба локалног становништва, а
посебно:
- уређивање, коришћење и заштита
грађевинског земљишта,
- стручне
послове
у
области
урбанистичког планирања и уређења
простора,
- стручне
послове
одржавања
стамбених зграда и станова.
Јавно предузеће обавља и послове из
стамбене области и то:
-

-

-

-

управљање и одржавање јавног
ренталног и социјалног стамбеног
фонда,
стварање одговарајућег
институционалног инструмента за
решавање стамбених потреба
локалног становништва,
израда нормативних и других
докумената,
управљање средствима намењеним
за социјално становање,
израду дугорочних, средњорочних и
годишњих програма у вези са
социјалним становањем,
припрему модела финансирања
програма социјалног становања,
прикупљање података потребних за
израду и утврђивање стамбене
политике општине Књажевац (
снимање и анализа постојећег
стамбеног фонда и стамбених
потреба и др.
израђује Стамбену стратегију
општине Књажевац),
израда програма за реализацију
утврђене стамбене политике општине
Књажевац и његово спровођење,
спровођење локалне стамбене
политике и успостављање и развој
сектора социјалног становања,
развој нових програма финансирања
становања, рехабилитација
постојећег стамбеног фонда,
јавно приватно партнерство, као и
развој програма финансирања
социјалног становања,
израда евиденције (катастра) јавног
стамбеног фонда,
управљање пројектима изградње
станова за социјално становање за
издавање у закуп на одређено
време, без могућности откупа или
куповине, односно без могућности
стицања својине путем куповине,
управљање изградњом станова за
продају под непрофитним условима и
уговарање продаје тих станова,
управљање у вези са коришћењем и
одржавањем станова за социјално

-

-

-

становање који се издају под закуп (
наплата закупине, отплата кредита
према републичкој агенцији и другим
зајмодавцима, организовање послова
одржавања станова и друго),
обављање послова који се односе на
избор станова за социјално
становање, уговарање закупаи
куповину станова, наплата
закупине, у сарадњи са
институцијама социјалне заштите и
органима локалне самоуправе,
разрада грађевинских објеката –
стамбених објеката за комерцијално
тржиште локалног становништва, као
и пројектовање таквих објеката,
управљање изградњом станова за
продају под профитним условима и
уговарање продаје тих станова.
Члан 7.

Претежна делатност Јавног
предузећа је: 42.11 –изградња
путева и аутопутева
Осим наведене делатности Јавно
предузеће може да се бави и другим
делатностима :
41.10 – разрада грађевинских објеката
-разрада грађевинских објеката за
стамбене и нестамбене зграде
обједињавањем финансијских,
техничких и физичких средстава
неопходних за реализацију
грађевинских пројеката ради касније
продаје
42.13 – изградња мостова и тунела
43.11– рушење објеката
43.12– припрема градилишта
43.21 – постављање електричних
инсталација
43.99 – остали непоменути
специфични грађевински радови
64.91 – финансијски лизинг
64.99 – остале непоменуте финансијске
услуге, осим осигурања и пензијских Фондова
68.31 – делатност агенција за некретнине
71.11– архитектонска делатност
71.12–
инжењерске
делатности
и
техничко саветовање
71.20– техничко испитивање и анализе
70.22– консултанске активности у
вези са пословањем и осталим
управљањем
73.12– медијско представљање
73.20– испитивање тржишта и
испитивање јавног мњења.
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, уколико за те
делатности испуњава услове прописане законом.
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У оквиру наведених делатности Јавно
предузеће обавља и конкретне послове у циљу
обављања делатности.
Јавно предузеће може обављати и друге
делатности које доприносе ефикаснијем и
рационалнијем обављању делатности из овог
члана.
Јавно
предузеће
обавља
послове
спољнотрговинског
промета
у
оквиру
регистроване делатности.
Јавно
предузеће
обавља
послове
спољнотрговинског
промета
у
оквиру
регистроване делатности.
О промени претежне делатности, као и о
промени других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор
уз сагласност оснивача, у складу са законом.
Члан 8.
Јавно предузеће оснива се и послује
ради:
1) обезбеђивања трајног обављања
делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба
корисника производа и услуга;
2) развоја и унапређивања
обављања делатности од
општег интереса;
3) обезбеђивања техничкотехнолошког и економског
јединства система и усклађености
његовог развоја;
4) стицања добити;
5) остваривања другог законом утврђеног
интереса.
Члан 9.
Јавно предузећа има својство правног
лица са правима, обавезама и одговорностима
утврђених законом и овом Одлуком.
У правном промету Јавно предузећа има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун.
За своје обавезе Јавно предузећа
одговара својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Члан 10.
Јавно предузеће има свој рачун.
Члан 11.
Јавно предузеће има свој печат,
штамбиљ и знак, чији се изглед и садржина
утврђују Статутом Јавног предузећа (у даљем
тексту: Статут).
Члан 12.
Јавно предузеће послује као
јединствена пословна целина.

Актом директора Јавног предузећа
утврђује се унутрашња организација и
систематизација послова.
На акт из претходног става
сагласност даје Општинско веће.
2. МЕЂУСОБНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА И
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Права обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу
Члан 13.
По основу удела у предузећу и учешћа у
основном капиталу Јавног предузећа, општина,
као оснивач има следећа права:
1.
2.
3.
4.

5.

право управљања Јавним предузећем на
начин
утврђен
Статутом
Јавног
предузећа;
право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буде информисана о пословању
Јавног предузећа;
право да учествују у расподели
ликвидационог остатка или стечајне масе,
након престанка Јавног предузећа
стечајем или ликвидацијом, а по
измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Члан 14.

У циљу обезбеђења заштите општег
интерес у Јавном предузећу Скупштина
општине :
даје сагласност на Статут Јавног
предузећа,
2. даје претходну сагласност на статусне
промене Јавног предузећа,
3. даје сагласност на акт о процени
вредности капитала, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији,
4. именује и разрешава Надзорни одбор,
5. именује директора, на основу
спроведеног јавног конкурса,
6. разрешава директора,
7. доноси решење о суспензији директора,
8. образује Комисију за спровођење
конкурса за именовање директора,
9. именује и разрешава вршиоца дужности
директора,
10. даје претходну сагласност на
оснивање друштва капитала, које
оснива јавно предузеће за обављање
делатности од општег интереса и
друштва капитала које није од општег
интереса,
11. даје претходну сагласност на улагање
капитала у већ основана друштва
капитала,
1.
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12. даје сагласност на промену седишта
и пословног имена,
13. предузима хитне мере у
случају поремећаја пословања
јавног предузећа,
14. даје сагласност на планове и
програме јавног предузећа,
15. у случају ратног стања или непосредне
ратне опасности утврђује организацију
за извршавање послова од стратешког
значаја за општину,
16. даје сагласност на располагање
(прибављање и отуђење) средствима у
јавној својини која су пренета у својину
јавног предузећа , велике вредности ,
која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег
интереса утврђених овом Одлуком,
17. даје сагласност на тарифу (одлуку о
ценама, тарифни систем и др.) услуга
које врши јавно предузеће у обављање
делатности од општег интереса,
18. даје сагласност на давање гаранција,
авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег
интереса,
19. даје сагласност на одлуку
надзорног одбора о покрићу
губитка,
20. даје сагласност на улагање капитала,
21. одлучује о повећању или смањењу
основног капитала
22. даје сагланост на акт о општим условима
за испоруку производа и услуга
23. врши и друге послове у складу са
законским прописима и овом одлуком.
Члан 15.
Општинско веће у име оснивача а у циљу
обезбеђења заштите општег интереса у Јавном
предузећу:
11. даје
сагласност
на
правилник о организацији и
систематизацији послова
12. претходну
сагласност
на
повећање броја запослених
13. даје сагласност на акт надзорног
одбора о исплати стимулације
директору и извршном директору,
14. сачињава и доставља извештај
надлежном министарству о степену
усклађности
планираних
и
реализованих активности,на основу
поднетих тромесечних извештаја о
реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања,
15. врши и друге послове из
оквира своје надлежности у
складу
са
законом,
овом
Одлуком и другим актима.

Члан 16.
У случају поремећаја у пословању јавног
предузећа, оснивач може предузети мере којима
ће
обезбедити
услове
за
несметано
функционисање јавног предузећа, а нарочито: 1)
промену
унутрашње
организације
јавног
предузећа; 2) разрешење органа које именује и
именовање привремених органа јавног предузећа;
4) ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини; 5) друге
мере одређене законом којим се уређује област у
оквиру које је претежна делатност јавног
предузећа.
За време ратног стања или непосредне
ратне опасности оснивач може у јавном предузећу
утврдити организацију за извршавање послова од
стратешког значаја за општину Књажевац.
Права, обавезе и одговорности Јавног предузећа
према оснивачу
Члан 17.
Јавно предузеће је дужно да делатност за
чије је обављање основано обавља континуирано
и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима
за обављање те делатности, ради уредног
задовољавања потреба корисника услуга јавног
предузећа, развоја и унапређења делатности за
чије обављање је основано, обезбеђења
техничког, технолошког и економског јединства
система и усклађености његовог развоја, стицања
добити и остваривања другог законом утврђеног
интереса.
Јавно предузеће је дужно да у случају
штрајка обезбеди обављање минимума процеса
рада у складу са законом и актом оснивача о
одређивању минимума процеса рада у јавном
предузећу.
У случају да се у јавном предузећу не
обезбеде услови за остваривање минимума
процеса рада, у јавном предузећу ће се спровести
мере утврђене законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Јавно предузеће је дужно да своје
планове и програме рада и развоја усклађује са
Одлукама, програмским и планским актима
оснивача.
Скупштина општине као оснивач и јавно
предузеће могу поједина права и обавезе
у обављању делатности
јавног предузећа уредити уговором, у складу са
законом.
Члан 18.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, 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
:
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разрешење Надзорног одбора и
директора,
ограничење права огранка Јавног
предузећа да иступа у правном
промету са трећим лицима,
ограничење
у
погледу
права
располагања појединим средствима у
јавној својини,
одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима
код којих би услед прекида настала
опасност по живот и рад грађана или
рад правних и физичких лица или би
настала значајна или ненадокнадива
штета;
утврди разлоге и/или евентуалну
одговорност за поремећај, односно
прекид
вршења
делатности
и
учињену штету;
друге мере одређене законом којим
се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и
овом Одлуком.
Члан 19.

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.
предузима мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена;
друге мере у складу са законом.
3.
УСЛОВ
И
НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА
ДОБИТИ,
ОДНОСНО
НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ
РИЗИКА
Расподела добити
Члан 20.
Добит се утврђује и расподељује у
складу са законом, овом Одлуком и другим
прописима који уређују расподелу добити,
Статутом, програмом пословања и годишњим
финансијским планом, уз сагласност Скупштине
општине.
Добит јавног предузећа може се
расподелити за повећање основног капитала,
резерве и за друге намене, у складу са законом и
овом Одлуком.
Јавно предузеће је дужно да део
остварене добити уплати у буџет Општине по
завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става
1. овог члана утврђује се у складу са законом и

Одлуком о буџету општине Књажевац за наредну
годину.
Одлуку о расподели добити јавног
предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.
Покриће губитака и сношење ризика
Члан 21.
Остварени губитак Јавног предузећа
утврђује се у складу са законом.
Одлуку о начину покрића губитака доноси
Надзорни одбор, у складу са законом и овом
Одлуком, другим прописима који уређују покриће
губитака, Статутом, Програмом пословања и
Годишњим финансијским планом. уз сагласност
Скупштине општине.
4. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 22.
Органи јавног предузећа су:
1.
2.

Надзорни одбор,
Директор

Надзорни одбор
Члан 23.
Надзорни одбор Јавног предузећа има
три члана, од којих је један председник.
Члан 24.
Надзорни одбор јавног предузећа именује
и разрешава Скупштина општине.
Скупштина општине именује председника
и два члана Надзорног одбора, на начин и по
поступку утврђеним законом, Статутом општине и
овом Одлуком.
Један члан Надзорног одбора се именује
из реда запослених у Јавном предузећу.
Члан 25.
Представник запослених у Надзорном
одбору предлаже се на начин утврђен Статутом
јавног предузећа.
Надзорни одбор и директор не могу
предлагати представника запослених у Надзорни
одбор.
Члан 26.
Надзорни одбор се именује на мандатни
период од 4 године.
Члан 27.
За председника и члана Надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
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да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, односно на основним
академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из става 1 тачка 2
овог члана;
4) да има најмање три године искуства на
пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;ж
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
Обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности
и дужности.
Председник и чланови Надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања у складу са
програмом за додатно стручно усавршавање које
утврђује Влада.
Представник запослених у Надзорном
одбору поред услова из става 1. овог члана мора
испуњавати и следеће услове:
да није био ангажован у вршењу
ревизије финансијских извештаја
предузећа у последњих пет година;
да није члан политичке странке.
2)

Члан 28.
Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје:
1.
2.
3.

истеком периода
именовани
оставком
разрешењем

на

који

су

Члан 29.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке председника и члана
Надзорног одбора , иста се увршћује у дневни
ред прве наредне седнице Скупштине општине.

Члан 30.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека времена на које су
именовани уколико:
Јавно
предузеће
не
достави
Скупштини општине на сагласност
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања,у
роковима
прописаним законом;
Надзорни одбор пропусти да
предузме неопходне мере пред
надлежним органима у случају
постојања основане сумње да
одговорно лице јавног предузећа
делује на штету јавног предузећа,
несавесним понашањем и на други
начин;
се утврди да делује на штету
Јавног предузећа несавесним
понашањем или на други начин;
у току трајања мандата буде осуђен
на условну или безусловну казну
затвора.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 31.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа, усклађен
са дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити
Јавног предузећа;
10) доноси одлуку о начину покрића
губитка;
11) доноси инвестиционе програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
12) доноси одлуку о давању или
одузимању прокуре;
13) закључује уговор о раду са
директором, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
14) доноси одлуку о располагању
(прибављање и отуђење) средствима у јавној
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својини која су пренета у својину Јавног
предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услугатарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама
Јавног предузећа;
18) одлучује о оснивању друштава
капитала;
19) доноси акт о исплати стимулације
директору и извршном директору;
20) обавља послове који не спадају у
надлежност директора,
21) врши друге послове у складу са
законом, овом Одлуком, Статутом и другим
актима.

3)

1)

6)

7)
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 10),
14) и 15) овог члана Надзорни одбор доноси уз
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 19) овог члана
Надзорни одбор доноси уз сагласност Општинског
већа.
Надзорни одбор одлучује већином
гласова својих чланова.
Члан 32.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.
Члан 33.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана,
односно критеријумима и мерилима за њено
утврђивање одређује Влада.
Директор
Члан 34.
Директора јавног предузећа именује
Скупштина општине на период од четири године,
а на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор не може имати заменика.
Члан 35.
За директора Јавног предузећа може
бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
1)
2)

да је пунолетно и пословно способно;
да има стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на

8)
9)

-

основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама
или
специјалистичким
струковним студијама;
да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су
повезани
са
пословима
Јавног
предузећа 5) да познаје област
корпоративног управљања;
да
има
радно
искуство
у
организовању
рада
и
вођењу
послова;
да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
да
му
нису
изречене
мере
безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности
и дужности.

Услови за именовање директора из става
1. овог члана прописани су законом, а Статутом
Јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било
именовано за директора предузећа.
Члан 36.
Директор јавног предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.
Члан 37.
Директор јавног предузећа:
1)
представља
и
заступа
Јавно
предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника општине и
Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја Јавног
предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
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6)
предлаже
годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања
Јавног
предузећа и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног
програма коришћења средстава из буџета
општине (субвенције, гаранције или коришћење
других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа
у скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно предузеће , по претходно
прибављеној сагласности Скупштине општине;
12) закључује уговоре о раду са
извршним директорима, у складу са законом којим
се уређују радни односи;
13) доноси правилник о организацији и
систематизацији послова;
14)
предлаже
Надзорном
одбору
доношење акта о исплати стимулације извршним
директорима;
15)
предлаже
Надзорном
одбору
доношење одлука и других аката из делокруга
директора;
16) одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом, колективним уговором и Статутом
предузећа;
17) доноси годишњи план јавних набавки
за текућу годину;
18) врши друге послове одређене
законом, овом Одлуком, Статутом Јавног
предузећа и другим актима.
Члан 38.
Директор
може
бирати
извршне
директоре за вођење послова из одређених
области од значаја за успешно функционисање
Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у
складу са овом Одлуком и Статутом јавног
предузећа.
Извршни директор не може имати
заменика.
Извршни директор мора бити у радном
односу у Јавном предузећу.
Члан 39.
За извршног директора јавног предузећа
бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање
на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на
основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским

студијама
или
специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке
2) овог члана;
4) да
има
радно
искуство
у
организовању
рада
и
вођењу
послова;
5) да није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци;
6) да
му
нису
изречене
мере
безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то:
обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности
и дужности.
Поред услова из става 1. овог члана,
лице које се бира за извршног директора мора
имати три године радног искуства на пословима
за које ће бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од
седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом Јавног предузећа.
Члан 40.
Директор и извршни директор имају право
на зараду.
Директор и извршни директор, поред
зараде, имају право и на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директору
и извршном директору доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Општинског већа.
Одлука о исплати стимулације извршном
директору доноси се на предлог директора.
Члан 41.
Директор јавног предузећа именује се
након спроведеног јавног конкурса, у складу са
законом, подзаконским актима, Статутом општине
и овом Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора (у
даљем тексту: Комисија). Комисија
јединице
локалне самоуправе има пет чланова, од којих је
један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује
Скупштина општине.
Председник и чланови комисије не могу
бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштинама
градова и општина, као ни постављена лица у
органима државне управе, органима аутономне
покрајине или органима јединица локалне
самоуправе.
Комисија спроводи јавни конкурс на начин
и по поступку који је прописан законским и
подзаконским прописима, овом Одлуком и другим
актима.
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Члан 42.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног предузећа доноси
Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Оглас о јавном конкурсу садржи
нарочито: податке о јавном предузећу, пословима,
условима за именовање директора Јавног
предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном
поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на
коју се пријаве подносе, као и податке о доказима
који се прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора јавног предузећа објављује се у
"Службеном
гласнику
Републике
Србије",
''Службеном листу општине Књажевац'', у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници општине Књажевац.
Рок за објављивање огласа из става 2. и
3. овог члана у "Службеном гласнику Републике
Србије" не може бити дужи од осам дана од дана
доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор
директора јавног предузећа подноси се у року од
30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Члан 43.
Решење о именовању директора је
коначно.
Решење о именовању директора јавног
предузећа са образложењем, објављује се у
''Службеном гласнику РС'', Службеном листу
општине Књажевац'' и на интернет страници
општине Књажевац.
Члан 44.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још
осам дана.
Члан 45.
Мандат директора престаје:
1. истеком периода на који је именован
2. оставком
3. разрешењем.
Члан 46.
Директор може поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.

По пријему оставке директора Јавног
предузећа, Председник Скупштине исту увршћује
у дневни ред Скупштини општине за прву наредну
седницу.
Члан 47.
Предлог за разрешење директора јавног
предузећа подноси Општинско веће.
Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа може поднети и Надзорни одбор, преко
Општинског већа, у складу са законским
прописима.
Предлог за разрешење мора бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима
због којих се предлаже разрешење и доставља се
директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и
утврди потребне чињенице, Општинско веће,
предлаже
Скупштини
општине
доношење
одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 48.
Скупштина општине разрешава
директора пре истека рока на који је именован
уколико:
1. у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора јавног
предузећа;
2. јавно предузеће не достави годишњи,
односно
трогодишњи
програм
пословања у роковима прописаним
Законом о јавним предузећима и овом
Одлуком,
3. се утврди да је, због нестручног,
несавесног обављања дужности и
поступања супротног пажњи доброг
привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању
послова у јавном предузећу, дошло до
знатног одступања од остваривања
основног циља пословања јавног
предузећа,
односно
од
плана
пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног
предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем
или на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на
годишњи финансијски извештај буде
негативан;
6. у току трајања мандата буде
правноснажно осуђен на условну или
безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним
законом.
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Члан 49.
Скупштина општине може разрешити
директора пре истека рока на који је именован
уколико:
19. јавно предузеће не достави
тромесечни извештај у року
прописаним законом и овом Одлуком,
20. јавно предузеће не испуни планиране
активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања,
21. јавно предузеће троши средства за
одређене намене, изнад висине
утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања
сагласности на измене и допуне
годишњег, односно трогодишњег
програма пословања,
22. јавно предузеће не спроводи усвојен
годишњи, односно трогодишњи
програм пословања у делу који се
односи на зараде или запошљавање
из члана 66. Закона о јавним
предузећима,
23. јавно предузеће врши исплату зараде
без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима,
24. не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских
извештаја,
25. јавно предузеће не поступи по
препорукама из извештаја
овлашћеног ревизора,
26. не извршава одлуке надзорног
одбора,
27. као и у другим случајевима
прописаним законом
Члан 50.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Скупштина
општине доноси решење о суспензији директора
јавног предузећа.
Суспензија траје док се поступак
правноснажно не оконча.
Члан 51.
Скупштина општине може именовати
вршиоца дужности директора Јавног предузећа.
Члан 52.
Скупштина општине може именовати
вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу или у случају суспензије
директора.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора
испуњавати услове за именовање директора
јавног предузећа из члана 35. ове Одлуке.

Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћења која има директор јавног
предузећа.
5. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 53.
Јавно предузеће у унутрашњем и
спољнотрговинском
промету
заступа
и
представља директор, без ограничења.
Директор
може,
у
оквиру
својих
овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје
за заступање јавног предузећа, у складу са
законом.
6. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 54.
Јавно предузеће има своју имовину којом
управља и располаже у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 55.
Имовину јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, која су пренета у својину јавног
предузећа, у складу са законом, укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини
општине Књажевац.
Јавно предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом, оснивачким
актом и Статутом.
Члан 56.
Основни капитал јавног предузећа је
вредност уписаног и унетог улога оснивача.
Јавно предузеће наставља да послује са
основним капиталом који је уписан у Јавно
предузеће у моменту оснивања односно дана
18.04.1996 године.
Oсновни капитал Јавног предузећа са
стањем на дан 01.09.2013. године износи
2.537.160,95 динара.
Основни неновчани капитал састоји се од
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ВРСТА

ОПИС

ВРЕДНОСТ

I - Путнички аутомобили
Покретна
ствар
Покретна

ФИАТ ПУНТО ЗАСТАВА 10 KŢ 009HS
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО OPEL ASTRA

ствар

CLASSIC KŢ 003-NC

Покретна
ствар
Покретна

ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗАСТАВА
СКАЛА KŢ 005-UM
LADA NIVA 1,7 i E4 MO TNG KŢ 004-

ствар

SC

1

КОМ

2006

48.000,00

1

КОМ

2008

315.000,00

1

КОМ

2008

55.000,00

1

КОМ

2010

520.000,00

II – Телефонске гарнитуре и
апарати
Покретна
ствар

TЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

TEЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

TEЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

TEЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН SONI ERIXON

1

КОМ

2006

3.000,00

ствар

2101

Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН ЕУ-511-232

1

КОМ

1993

3.500,00

Покретна

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

TEЛЕФОН

1

КОМ

1996

1.500,00

Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА

1

КОМ

1996

35.000,00

Покретна

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

ствар

ствар
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Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

Покретна
ствар
Покретна

ТЕЛЕФОН “PANASONIK” KXT 2315

1

КОМ

1998

2.000,00

PANASONIK KX TG1070

1

КОМ

2007

814,30

Покретна
ствар

PANASONIK KX TG7100

1

КОМ

2007

1.151,58

Покретна
ствар

FAX PANASONIK KX FP363FX

1

КОМ

2007

4.125,08

ствар

III – Опрема за загревање
Покретна
ствар

ТА ПЕЋ 3 KW

1

КОМ

1993

6.505,47

Покретна
ствар

TA ПЕЋ

1

КОМ

1993

6.032,70

1

КОМ

2006

3.000,00

МУЗИЧКА ЛИНИЈА

1

КОМ

1996

4.500,00

КАСЕТОФОН И ЗВУЧНИЦИ

1

КОМ

2003

3.000,00

IV – Опрема за чишћење
Покретна
ствар

УСИСИВАЧ

V – Магн.и дикт.касет.муз.инстр.ТВ
и радио-пријем
Покретна
ствар
Покретна
ствар

VI – Канцеларијски намештај –
дрвени
Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ ТИП 0907

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна

СТО ПИСАЋИ ТИП 0907

1

КОМ

1993

3.000,00

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

ствар
Покретна
ствар
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СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар
Покретна

ФОТЕЉА Ф-410

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА Ф-410

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА Ф-10

1

КОМ

1993

2.000,00

СТОЛИЦА В-700

1

КОМ

1993

600,00

Покретна
ствар

СТОЧИЋ МАЛИ

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар

КАСЕТА ЗА ГЕОДЕТ.ИНСТР.

1

КОМ

2000

12.000,00

Покретна
ствар

СТО КОМПЈУТЕРСКИ

1

КОМ

2003

6.000,00

Покретна
ствар
Покретна

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

4.000,00

СТО ПИСАЋИ “ЈАДРАН”

1

КОМ

1993

4.000,00

Покретна
ствар

ВИТРИНА

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар
Покретна

ОРМАН ДВОКРИЛНИ

1

КОМ

1993

5.000,00

ВИТРИНА ИЗ ДВА ДЕЛА

1

КОМ

1993

4.000,00

СТО ПИСАЋИ “ЈАДРАН”

1

КОМ

1993

4.000,00

КАНЦЕЛАРИЈСКИ СТО

1

КОМ

1993

4.000,00

ВИТРИНА OU-27

1

КОМ

1993

5.000,00

ВИТРИНА OU-28

1

КОМ

1993

3.000,00

ствар

ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ствар

ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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ВИТРИНА OU-25

1

КОМ

1993

5.000,00

ДОДАТАК СТОЛА СА СЕГМЕНТОМ

1

КОМ

2004

6.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ СU 1500

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна

СТО РАДНИ СU 1560

1

КОМ

1993

4.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

OРМАН ОU-24

1

КОМ

1993

4.000,00

OРМАН OU-28

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар

ДОДАТАК СТОЛА СА СЕГМЕНТОМ

1

КОМ

2004

6.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

4.000,00

Покретна
ствар

СТОЧИЋ МАЛИ

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ “ЈАДРАН”

1

КОМ

1993

4.000,00

Покретна
ствар

СТОЧИЋ МАЛИ

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

ОРМАН ДВОКРИЛНИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

ОРМАН ДВОКРИЛНИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

СТО ЦРТАЋИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

СТО ЦРТАЋИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

СТО ЦРТАЋИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

СТО ЦРТАЋИ

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

ПЛАКАР 50Х80

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

СТО ЦРТАЋИ

1

КОМ

1998

5.000,00

ствар

ствар
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Покретна
ствар

ПУЛТ

1

КОМ

2007

3.489,58

Покретна
ствар

ОРМАН

1

КОМ

2007

10.000,00

Покретна

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

1.560,42

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

3.901,17

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,31

Покретна
ствар
Покретна
ствар

СТОЛИЦЕ К-2 МИКТОФИБЕР

1

КОМ

2007

11.718,75

КОНФЕРЕН.СТО

1

КОМ

2007

7.222,58

Покретна
ствар

НИСКА КОМОДА

1

КОМ

2007

6.685,68

Покретна
ствар

НИСКА КОМОДА И СТО ЗА
КОМПЈУТЕРЕ

1

КОМ

2007

4.269,63

Покретна
ствар

ЖАРДИЊЕРЕ

1

КОМ

2007

1.572,35

Покретна
ствар

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,21

Покретна
ствар

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

3.121,25

Покретна
ствар

ДАКТ.СТОЛИЦА LX ЦРНА

1

КОМ

2007

780,31

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1993

4.000,00

Покретна
ствар

КОНФЕРЕН.СТО

1

КОМ

1993

500,00

Покретна
ствар

ПОЛИЦЕ ЗА АРХИВУ

1

КОМ

1996

15.000,00

Покретна
ствар

ОРМАР 355Х40

1

КОМ

2007

5.044,79

Покретна
ствар

ОРМАН 335Х45

1

КОМ

2007

6.132,29

Покретна
ствар

ОРМАН 240Х505Х45

1

КОМ

2007

3.436,17

Покретна
ствар

ПУЛТ СА КАСЕТОМ

1

КОМ

2007

10.188,21

Покретна
ствар

ОРМАН

1

КОМ

2007

5.388,50

Покретна
ствар

СТО ПОМОЋНИ, КАСЕТА

1

КОМ

2007

6.173,08

Покретна
ствар

ПЛОЧА СТОЛА ЈАДРАН ИНВ.БР.302

1

КОМ

2007

1.049,71

Покретна
ствар

ПЛОЧА СТОЧИЋА ИНВ.БР.903

1

КОМ

2007

459,37

Покретна
ствар

ПЛОЧА СТОЛА ЈАДРАН ИНВ.БР.601

1

КОМ

2007

1.049,71

Покретна
ствар

ПЛОЧА КОНФЕРЕНЦ.СТОЛА
ИНВ.БР. 602

1

КОМ

2007

1.402,60

Покретна
ствар

ПЛОЧА МАЛОГ СТОЧИЋА ИНВ.БР.
803

1

КОМ

2007

459,37

Покретна
ствар

ПЛОЧА СТОЛА ИНВ.БР. 701

1

КОМ

2007

1.049,71

Покретна
ствар

ПЛОЧА СТОЛА ИНВ.БР. 702

1

КОМ

2007

1.053,88

Покретна
ствар

СЕТ СТОЧИЋИ

1

КОМ

2007

963,33

Покретна
ствар

СЕТ СТОЧИЋИ

1

КОМ

2007

963,33

СТРАНА 61

Покретна
ствар

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 23 02.СЕПТЕМБАР 2016

СТО И МАСКА

1

КОМ

2008

2.222,58

VII – Канцеларијски намештај –
метални
Покретна
ствар

ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ СТОЈЕЋИ

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ СТОЈЕЋИ

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-7461

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-724

1

KOM

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-724

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-724

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ЧИВИЛУК ГВОЗДЕНИ СТОЈЕЋИ

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

МЕТ.КОНСТРУК.СА ПОЛИЦОМ
“МЕТАЛОГРАДЊА”

1

КОМ

2002

15.000,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-723

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Ф-710

1

КОМ

1993

1.581,16

Покретна
ствар

ЧИВИЛУК МЕТАЛНИ СТОЈЕЋИ

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА 2004

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

Покретна

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

ствар
Покретна
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ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА 2002

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА 2004

1

КОМ

1993

2.000,00

СТОЛИЦА 20022

1

КОМ

1993

2.000,00

СТОЛИЦА 20022

1

КОМ

1993

2.000,00

СТОЛИЦА 20022

1

КОМ

1993

2.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

СТОЛИЦА 20022

1

КОМ

1993

2.000,00

ФОТЕЉА Ф-724

1

KOM

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-724

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-724

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА S-700

1

КОМ

1993

600,00

Покретна
ствар

МЕТАЛНЕ КАСЕТЕ ЗА ПЛАН

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

МЕТАЛНЕ КАСЕТЕ ЗА ПЛАН

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Д-955

1

КОМ

1998

4.000,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Д-955

1

КОМ

1998

4.000,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Д-955

1

KOM

1998

4.000,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Д-955

1

КОМ

1998

4.000,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Д-955

1

КОМ

1998

4.000,00

ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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Покретна
ствар

СТОЛИЦА Ф-700

1

КОМ

1993

600,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Ф-710

1

КОМ

1993

600,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Ф-710

1

КОМ

1993

600,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА Ф-710

1

КОМ

1993

600,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-734

1

КОМ

1999

500,00

Покретна
ствар

ФОТЕЉА Ф-734

1

КОМ

1999

500,00

1

KOM

1993

1.000,00

VIII – Meханичке писаће машине
Покретна
ствар

МАШИНА ПИСАЋА “ОЛИМПИЈА”

IX – Eлектричне писаће машине
Покретна
ствар

РАЧУНСКА МАШИНА “КАСИО”

1

KOM

1993

2.000,00

Покретна
ствар

КАЛКУЛАТОР “ТРУЛИ”

1

KOM

1999

500,00

Покретна
ствар

КАЛКУЛАТОР “ТРУЛИ”

1

KOM

1999

500,00

X – Електронски рачунари
Покретна
ствар

WBS КОМПЈУТЕР

1

КОМ

2011

16.000,00

Покретна
ствар

СЕРВЕР FUJITSU

1

КОМ

2011

35.000,00

Покретна
ствар

ШТАМПАЧ HP Р1102

1

КОМ

2011

8.993,33

Покретна
ствар

ЛАП-ТОП LENOVO G560

1

KOM

2011

26.026,00

Покретна
ствар

ШТАМПАЧ “EPSON LX-300”

1

KOM

1999

2.000,00

Покретна
ствар

КОМПЈУТЕР AMD X P 200013

1

KOM

2004

5.000,00

Покретна
ствар

РАЧУНАР МОНИТОР 360135

1

КОМ

2006

5.000,00
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ПЕНТИЈУМ II 810

1

KOM

2000

5.000,00

Покретна
ствар

МОНИТОР 19 “SAMSUNG” 997MB

1

КОМ

2005

1.500,00

Покретна
ствар

ШТАМПАЧ НР ЛАСЕР ЈЕТ 1020

1

КОМ

2005

2.500,00

Покретна
ствар

КОМПЈУТЕР GREEN PC2/H61

1

КОМ

2012

35.000,00

Покретна

ШТАМПАЧ “EPSON LX-300”

1

КОМ

1999

2.147,00

Покретна
ствар

ЛАП-ТОП ACER ASPIRE 8530G724G32Mn

1

КОМ

2009

35.000,00

Покретна

USD MEMORIJA PQII-STICK PRO

1

KOM

2005

500,00

ствар

256MB USB 2.0

Покретна
ствар

ЛАП-ТОП WINDOWS XP PROF.

1

KOM

2005

6.000,00

Покретна
ствар

ЛАП-ТОП ТОШИБА

1

KOM

2009

8.995,09

Покретна
ствар
Покретна

PENTIJUM III 1GHZ

1

KOM

2002

5.000,00

РАЧУНАР РК/РС Н-200 VIPER

1

KOM

2009

7.000,00

Покретна
ствар

РАЧУНАР РК/РС Н-200 VIPER

1

KOM

2009

7.000,00

Покретна
ствар

РАЧУНАР СА КОНФИГУРАЦИЈОМ

1

KOM

2009

6.498,58

Покретна

РАЧУНАР СТ 420-202

1

KOM

2005

5.000,00

МОНИТОР 17 “SAMSUNG” 793DF

1

KOM

2005

1.500,00

МОНИТОР 19 “SAMSUNG” 997MB

1

KOM

2005

1.500,00

СКЕНЕР MUSTEK A3

1

КОМ

2005

3.500,00

ПРОГРАМ AUTOCAD CIVIL 3D 2010

1

КОМ

2009

360.395,92

PRINTER HP DESIGNJET 510 42

1

КОМ

2012

232.821,67

ФИСКАЛНА КАСА ЕЕ012150

1

КОМ

2005

3.500,00

ствар

ствар

ствар

ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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РАЧУНАР МОНИТОР-360135

1

КОМ

2006

7.000,00

SOFTVER Bris Cad v7 Pro

1

КОМ

2007

3.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

MS WINDOWS XP SOFTVER

1

КОМ

2007

2.000,00

MS WINDOWS XP SOFTVER

1

KOM

2007

2.000,00

Покретна
ствар

РАЧУНАР INTEL 3.0

1

KOM

2007

7.000,00

Покретна
ствар

MРЕЖНИ СКЛОП 24-PORT SA UPS

1

КОМ

2007

12.000,00

Покретна
ствар

КОНФИГУРАЦИЈА ct 320-370

1

КОМ

2007

5.000,00

Покретна
ствар

КОНФИГУРАЦИЈА ct 320-370

1

КОМ

2007

5.000,00

Покретна
ствар

ЈАСЕЈЕТ 1018 ПРИНТЕР

1

КОМ

2007

1.500,00

Покретна
ствар

МОНИТОР SAMSUNG TFT 920N 19

1

КОМ

2007

5.000,00

Покретна
ствар

МОНИТОР TFT 170S7

1

КОМ

2007

2.500,00

Покретна
ствар

КОНФИГУРАЦИЈА THUNDER

1

КОМ

2007

3.500,00

Покретна
ствар

ACER MONITOR 22 TFT AL2216

1

КОМ

2007

3.500,00

Покретна
ствар

МАТРИЧНИ ШТАМПАЧ ЛХ300

1

КОМ

2009

1.500,00

Покретна
ствар

ШТАМПАЧ LASER 1020

1

КОМ

2007

1.200,00

Покретна
ствар

HP LASERJET1006

1

КОМ

2010

4.000,00

Покретна
ствар

МОНИТОР SAMSUNG TFT 920 NW

1

КОМ

2008

2.500,00

Покретна
ствар

МОНИТОР ЕТ.ЕХ3WE.012

1

КОМ

2008

1.424,92

Покретна
ствар

МОНИТОР ЕТ.ЕХ3WE.012

1

КОМ

2008

1.424,92

ствар
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Покретна
ствар

МОНИТОР ЕТ.ЕХ3WE.012

1

КОМ

2008

1.424,92

Покретна
ствар

SOFTVER STAR EDITION

1

КОМ

2008

12.242,50

Покретна
ствар

ФОТОКОПИР CANON

1

КОМ

2008

6.533,34

Покретна
ствар

PLEJER USB HDD

1

КОМ

2008

1.341,00

Покретна
ствар

ГЕО ИНСТРУМЕНТ THEODOLIT
THEO 020

1

КОМ

2008

2.950,00

Покретна
ствар

CT BASI Com Trade Basic-03

1

КОМ

2008

4.248,39

1

КОМ

1993

7.000,00

XI – Касе
КАСА ЧЕЛИЧНА
XII – Oстала (непоменута) опрема
Покретна
ствар

ДИГИТАЛНА КАМЕРА

1

КОМ

2009

14.222,90

Покретна
ствар

ДИГИТАЛНА КАМЕРА-АПАРАТ

1

КОМ

2003

500,00

Покретна
ствар

МАШИНА ЗА КОРИЧЕЊЕ

1

КОМ

1998

4.000,00

Покретна
ствар

НИВЕЛИР

1

КОМ

1993

15.000,00

Покретна
ствар

ПРОЈЕКТОР EPSON EMP S5

1

КОМ

2007

30.000,00

Покретна
ствар

ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТ S-6P

1

KOM

1993

2.000,00

Покретна
ствар

СУДОПЕРА ДВОДЕЛНА

1

КОМ

1993

5.000,00

Покретна
ствар

ФРИЖИДЕР

1

КОМ

1996

5.000,00

Покретна
ствар

ЕЛЕМЕНАТ РАДНА ПОВРШИНА

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

ЕЛЕМЕНАТ РАДНА ПОВРШИНА

1

КОМ

1993

1.000,00

Покретна
ствар

ЈЕДНОДЕЛНА СУДОПЕРА

1

КОМ

1993

3.000,00

Покретна
ствар

ОРМАР ДВОДЕЛНИ

1

КОМ

1993

1.000,00
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Покретна
ствар

ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНАТ ДВОКРИЛНИ

1

КОМ

1993

1.500,00

Покретна
ствар

ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНАТ
ЈЕДНОКРИЛНИ

1

КОМ

1993

1.000,00

ХIII – Мерни и контролни уређаји
Покретна
ствар

DISTOMAT “SOKIA” KOMPL.D 70173

1

КОМ

2000

3.500,00

Покретна
ствар

MЕРАЧ ДУЖИНА “SONIN 60”

1

KOM

2000

4.000,00

Покретна
ствар

ПАНТЉИКА 50М

1

КОМ

2002

3.000,00

Покретна
ствар

GPS-GARMIN – INFOTIM BEOGRAD

1

КОМ

2006

6.443,38

Покретна

TEODOLIT “DALTA” 010A

1

КОМ

1993

10.000,00

Покретна
ствар

TAHIM LETVA ZA DELTA ZEISA

1

КОМ

1995

1.500,00

СВЕГА УКУПНО:

2.537.160,95
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Општина Књажевац као једини оснивач
јавног предузећа власник је 100% удела у
основном капиталу Јавног предузећа.
Основни капитал Јавног предузећа
усклађује се сваке године по изради завршног
рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције
за привредне регистре уколико је у претходној
пословној години дошло до промене основног
капитала.
Члан 57.
Средства у јавној својини могу се
улагати у капитал Јавног предузећа , у складу
са законом и актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана општина Књажевац у Јавном предузећу ,
стиче уделе и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.

11. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У
СВОЈИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 62.
Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса не може се вршити без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
Јавно предузеће не може отуђити или на
други начин располагати имовином велике
вредности, осим на начин и по поступку који је
прописан законом којим се уређује положај
привредних друштава и другим прописима, без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
12. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

7. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА
Члан 58.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
општине , као оснивач у складу са законом.
8. СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 59.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:

Србије

-продајом производа и
услуга,
-из кредита,
-из донација и поклона,
-из буџета оснивача и буџета Републике
- наменских средстава других нивоа власти

и
-из осталих извора, у складу са законом.
9. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 60.
За своје обавеза Јавно предузећа
одговара својом целокупном имовином.
10. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ
Члан 61.
Јавно предузеће не може да отуђи имовину на
којој јавно предузеће не може да стекне својину.
Јавно предузеће не може отуђити ствари
(покретне и непокретне) у јавној својини на којима
има право коришћења.
Стварима у јавној својини које је оснивач
уложио у јавно предузеће преносом права
коришћења и у државину, без преноса права
својине, јавно предузеће не може да располаже, без
сагласности оснивача- Скупштине општине.

Члан 63.
Унапређење рада и развоја јавног
предузећа,
заснива
се
на
дугорочном
и
средњерочном плану рада и развоја, који доноси
надзорни одбор.
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, националним стратегијама и
другим одговарајућим прописима.
Члан 64.
Планови и програми јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни
програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава).
Планови и програми јавног предузећа из
става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају
се Скупштини општине најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 65.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама;
планиране набавке;
план инвестиција;
планирани начин расподеле добити,
односно планирани начин покрића губитка;
елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
план зарада и запошљавања;
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критеријуме за коришћење средстава за
помоћ, спортске активности, пропаганду и
репрезентацију.

Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима јавно
предузеће послује.
Члан 66.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до
почетка календарске године не донесе годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, до
доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим
програмом пословања за претходну годину.
Члан 67.
Јавно предузеће је дужно да Општинском
већу доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља
се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 1. Овог
члана, надлежни орган оснивача- Општинско веће
сачињава и доставља информацију надлежном
министарству о степену усклађености планираних и
реализованих активности.
Поред информације из претходног става,
Општинско
веће
доставља
надлежном
министарству анализу пословања јавног предузећа,
са предузетим мерама за отклањање поремећаја у
пословању предузећа.
Јавно предузеће је дужно да Скупштини
општине достави годишњи извештај о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања, ради информисања.
Извештај из става 3. овог члана доставља
се по истеку календарске године.
Члан 68.
Јавно предузеће мора имати извршену
ревизију финансијских извештаја од стране
овлашћеног ревизора.
Финансијски извештај са извештајем
овлашћеног ревизора, јавно предузеће доставља
Скупштини општине, ради информисања.

неотклоњиве последице, поступа у складу са
законом.
14. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 70.
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 овим уговором.
15. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 71.
Права, обавезе и одговорности запослених
из радног односа уређују се Законом, правилником
о раду или колективним уговором Јавног предузећа
у складу са законом, актима оснивача и општим
актима Јавног предузећа
Колективни уговор Јавног предузећа мора
бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
16. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА
РАДУ
Члан 72.
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 општим актима Јавног
предузећа или
уговором о раду.
17. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 73.
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.
18. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

13. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА РАДА УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ
Члан 69.
У јавном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису
обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина
општине, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне

Члан 74.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За
јавност
рада
Јавног
предузећа
одговоран је директор.
Јавно предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1)

2)
3)

радне биографије чланова Надзорног
одбора,
директора
и
извршних
директора;
организациону структуру;
годишњи,
односно
трогодишњи
програм пословања, као и све његове
измене и допуне, односно извод из тог
програма ако јавно предузеће има
конкуренцију на тржишту;
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тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма пословања;
годишњи финансијски извештај са
мишљењем овлашћеног ревизора;
друге информације од значаја за
јавност.

19. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ЗАШТИТА
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Члан 75.
Доступност информација од јавног значаја
јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који
регулише
област
слободног
приступа
информацијама од јавног значаја.
Јавно предузеће је дужно да формира
евиденције података о личности корисника
комуналне услуге и да са истим поступа у складу са
законом који регулише наведену област.
20. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 76.
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.
21. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 77.
Општи акти јавног предузећа су статут,
правилници и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт јавног
предузећа.
Други општи акти јавног предузећа морају
бити у сагласности са статутом.
Члан 78.
Статутом јавног предузећа уређују се:
пословно име и седиште јавног предузећа;
делатност јавног предузећа; заступање; начин
распоређивања добити и покриће губитака; резерве;
органи јавног предузећа и именовање, разрешење и
делокруг органа јавног предузећа; општи акти и
начин њиховог доношења; права, обавезе и
одговорност органа јавног предузећа; начин
статусних промена јавног предузећа; печат и
штамбиљ; заштита животне средине и друга питања
значајна за рад и пословање јавног предузећа и за
остваривање права, обавеза и одговорности
запослених у јавном предузећу, у складу са
законом.
22. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE
Члан 79.
Јавно предузеће дужно је да Статут и друга
општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 80.
Чланови
Надзорног
одбора
јавног
предузећа, који не испуњавају услове из члана 32.
ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати,
најкасније до 4. септембра 2016. године.

Председник и чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа разрешавају се пре истека
периода на који су именовани уколико Надзорни
одбор не донесе дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја у року од годину дана
од дана ступања на снагу овог Закона о јавним
предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017.
године.
Младен Радосављевић, директор јавног
предузећа, који је изабран на јавном конкурсу у
складу са одредбама Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13- аутент.
тумачење и 44/14- др. закон), наставља са радом до
истека мандата.
Члан 81.
Јавно предузеће наставља са радом у
складу са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), другим
законским и подзаконским прописима, овом
Одлуком и другим актима.
Члан 82.
Овлашћује се директор Јавног предузећа
да изврши упис усаглашавања оснивачког акта код
Агенције за привредне регистре.
Члан 83.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „‟Дирекција за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац'' Књажевац ради
усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац „ број 4/2013, 5/2014 и 11/2014 и
Пречишћени текст ''Сл. лист општине Књажевац'',
број 12/2014 и 14/2014-испр.).
Члан 84.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 023 - 55/2016-01
Дана: 02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
11
На основу члана 76. и 79. став 1. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016),
члана 32. став 1. тачкa 6. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 129/2007 и
83/2014- др. закон), члана 30. став 1. тачка 8.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац„, бр. 4/2009 и 10/2015), а у вези са
чланом 2, 3. и 5. став 1. Закона о комуналним
делатностима (''Сл. гласник РС'', број 88/2011),
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној
дана 02.09.2016. године, у циљу усклађивања
оснивачког акта са Законом о јавним предузећима,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“
КЊАЖЕВАЦРАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА
ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања
са законским прописима („Сл. лист општине
Књажевац „ бр. 4/2013 и 5/2014), у циљу
усклађивања исте са Законом о јавним предузећима
(''Сл. гласник РС'', бр. 15/2016) и другим законским
прописима.
Члан 2.
Општина Књажевац основала је Јавно
комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана
28. децембра 1989 године (у даљем тексту: Јавно
предузеће) Одлуком о организовању радне
организације комуналних делатности „Стандард“
Књажевац као Јавног комуналног предузећа.
Јавно предузеће је регистровано у
Трговинском суду у Зајечару , број регистарског
улошка 1-139 и преведено у Регистар привредних
субјеката БД. 31071/2005 од 01.07.2005. године под
пословним именом „Јавно комунално предузеће
Стандард Књажевац, Капларова 8.
Промене у Регистру привредних субјеката
извршене су: БД 114412/2006 од 19.04.2006. године;
БД 148766/2009 од 01.10.2009. године, БД
101000/2012 од 27.07.2012 године, БД 34258/2013
од 02.04.2013. године; БД 28936/2014 од 07.04.2014.
године, БД 33543/2014 од 17.04.2014. године, БД
62507/2014 од 24.07.2014. године, БД 70407/2014 од
25.08.2014. године, БДЖ 70407/2014/01-01 од
28.11.2014. године, БД 108781/2014 од 24.12.2014.
године и БДЖУ 70407/2014/02 од 12.02.2015.
године.
Члан 3.
Оснивач јавног предузећа је општина
Књажевац, улица Милоша Обилића бр. 1. матични
број 07212674.
Оснивачка права врши Скупштина општине
Књажевац.
Члан 4.
Јавно предузеће послује под пословним
именом: Јавно комунално предузеће „Стандард“
Књажевац
Скраћено пословно име је ЈКП „Стандард“
Књажевац.
О промени пословног имена Јавног
предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.
Матични број јавног предузећа је 07208324,
порески идентификациони број- ПИБ је 100630696 .
Члан 5.
Седиште Јавног предузећа је у Књажевцу
улица Капларова бр. 8.
О промени седишта Јавног предузећа
одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.
Члан 6.
Ради обезбеђивања трајног снабдевања
водом за пиће и пречишћавања и одвођења

атмосферских и отпадних вода, обезбеђивања
услова за трајно сакупљање комуналног отпада,
његово одвожење, третман и безбедно одлагање
укључујући прављење, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекција секундарних
сировина и одржавање, њихово складиштење и
третман, обезбеђивања услова за обављање
одржавања чистоће на површинама јавне намене,
одржавања јавних зелених површина, управљања
пијацама, управљања јавним паркиралиштима,
управљања гробљима, димничарских услуга и
услуга зоохигијене, основано је Јавно комунално
предузеће „Стандард“ (у даљем тексту: Јавно
предузеће)
Члан 7.
Претежна делатност Јавног предузећа
је:
36.00 – сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде
Осим наведене делатности Јавно
предузеће може да се бави и другим
делатностима :
01.19 – гајење осталих једногодишњих и
двогодишњих биљака
37.00 – уклањање отпадних вода
38.21 - Третман и одлагање отпада који
није опасан
38.32 - Поновна употреба разврстаних
материјала
39.00 - Санација, рекултивација и друге
услуге у области управљања отпадом
41.20 – изградња стамбених и
нестамбених зграда
42.21 - Изградња цевовода
42.91- Изградња хидротехничких
објеката
43.22- Постављање водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих
система
43.29- остали инсталациони радови у
грађевинарству
43.31– малтерисање
43.32– уградња столарије
43.33– постављање подних и зидних
облога
43.34– бојење и застакљивање
43.91– кровни радови
46.90 – неспецијализована трговина на
велико
47.76 – трговина на мало цвећем и
садницама
46.22 – трговина на велико цвећем и
садницама
46.76- Трговина на велико и мало
осталим полупроизводима;
46.77-Трговина на велико отпацима и
остацима
49.41- Друмски превоз терета
52.10- Складиштење
81.30 Услуге уређења и одржавања
околине
96.03-Погребне и сродне делатности
Јавно предузеће може без уписа у регистар
да врши и друге делатности које служе обављању
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претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове прописане законом.
У оквиру наведених делатности Јавно
предузеће обавља и конкретне послове у циљу
обављања делатности.
Јавно предузеће може обављати и друге
делатности
које
доприносе
ефикаснијем
и
рационалнијем обављању делатности из овог
члана.
Јавно
предузеће
обавља
послове
спољнотрговинског промета у оквиру регистроване
делатности.
О промени претежне делатности , као и о
промени других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор уз
сагласност оснивача, у складу са законом.
Члан 8.
Јавно предузеће је основано и послује ради
обезбеђивања трајног обављања делатности од
општег интереса и уредног задовољавања потреба
крајњих корисника услуга, а посебно :
-

-

-

-

-

-

обезбеђивања трајног снабдевања водом
за пиће и пречишћавања и одвођења
атмосферских и отпадних вода, као
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба крајњих корисника
услуга;
обезбеђивања услова за трајно сакупљање
комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући
прављење, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекција
секундарних сировина и одржавање,
њихово складиштење и третман, као
делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба крајњих
корисника услуга;
одржавање чистоће на површинама јавне
намене,прање асфалтираних, бетонских,
поплочаних и других површина јавне
намене, прикупљање и одвожење
комуналног отпада са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за
отпатке на површинама јавне намене као
и одржавање јавних чесми, бунара,
фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
одржавање јавних зелених површина,
текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина
и приобаља;
управљање пијацама, комунално
опремање, одржавање и организација
делатности на затвореним и отвореним
просторима, који су намењени за
обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа;
управљање јавним паркиралиштима и
одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних
простора одређених за паркирање
моторних возила, као и уклањање и
премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног
органа;

-

-

управљање и одржавање гробља и објекта,
који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела и крематоријума),
сахрањивање или кремирање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и
превоз посмртних остатака умрлог од места
смрти до мртвачнице на гробљу или до
крематоријума;
димничарске услуге чишћења и контроле
димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја; -хватање,
збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса
и мачака) у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и
повређене напуштене и изгубљене
животиње, контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака, нешкодљиво
уклањање лешева животиња са површина
јавне намене до објеката за сакупљање,
прераду или уништавање отпада
животињског порекла, спровођење мера
контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на
површинама јавне намене.
Јавно предузеће основано је и послује
ради:

5. обезбеђивања трајног обављања
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба корисника
производа и услуга;
6. развоја
и
унапређивања
обављања делатности од општег интереса;
7. обезбеђивања техничко-технолошког и
економског јединства система и усклађености
његовог развоја;
8. стицања добити;
5.остваривања другог законом утврђеног
интереса.
Јавно предузеће може да отпочне са
обављањем делатности кад надлежни државни
орган утврди да су испуњени услови за обављање
те делатности у погледу:
6. техничке опремљености;
7. кадровске оспособљености;
8. безбедности здравља на раду;
9. заштити и унапређењу животне средине,
и
10. других услова прописаних законом.
Члан 9.
Јавно предузеће има статус правног лица
са правима, обавезама и одговорностима утврђених
законом и овом Одлуком.
У правном промету јавно предузећа има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
За своје обавезе јавно предузећа одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
Оснивач је дужан
да обезбеди да се
делатности од општег интереса из члана 6. и 8. ове
Одлуке обављају у континуитету.
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Оснивач не може основати друго јавно
предузеће или друштво капитала из члана 3. став 2.
тачка 1 и 2. Закона о јавним предузећима за
обављање делатности од општег интереса из члана
6. и 8. ове одлуке, осим у случајевима реализације
пројеката јавног- приватног партнерства, у смислу
закона којим се уређују
јавно – приватно
партнерство и концесија.
Члан 10.
Јавно предузеће има свој рачун.
Члан 11.
Јавно предузеће има свој печат, штамбиљ
и знак, чији се изглед, односно облик и садржина
утврђују Статутом јавног предузећа (у даљем
тексту: Статут).
Члан 12.
Јавно предузеће послује као јединствена
пословна целина.
Актом директора Јавног предузећа уређује
се унутрашња организација и систематизација
послова.
На акт из претходног става сагласност даје
Општинско веће
2.
МЕЂУСОБНА
ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ
И
ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА
И
ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
2/1 Права обавезе и одговорности
оснивача према јавном предузећу
Члан 13.
У обављању комуналне делатности
Општина обезбеђује организовано и трајно њихово
обављање и развој, прописује услове и начин
организовања послова у вршењу комуналне
делатности и услова за коришћење комуналних
производа, односно комуналних услуга а Општинска
управа Књажевац врши надзор над законитошћу
рада Јавног предузећа.
По основу удела у предузећу и учешћа у
основном капиталу Јавног предузећа, општина, као
оснивач има следећа права:
право управљања Јавним предузећем 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
ликвидационог остатка или стечајне масе,
након престанка Јавног предузећа стечајем
или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
друга права у складу са законом.
Општина и јавно предузеће
права и обавезе

могу поједина

у обављању делатности из

члана 7. ове Одлуке уредити уговором, у складу
са законом.

Члан 14.
У циљу обезбеђења заштите општег
интерес у Јавном предузећу Скупштина општине :
41. даје сагласност на Статут Јавног
предузећа,
42. даје претходну сагласност на
статусне промене Јавног предузећа,
43. даје сагласност на акт о процени
вредности капитала, као и на
програм и одлуку о својинској
трансформацији
44. именује и разрешава Надзорни
одбор
45. именује директора, на основу
спроведеног јавног конкурса
46. разрешава директора
47. доноси
решење
о
суспензији
директора
48. образује Комисију за спровођење
конкурса за именовање директора
49. именује и разрешава вршиоца
дужности директора
50. даје претходну сагласност на
оснивање друштва капитала, које
оснива јавно предузеће за
обављање делатности од општег
интереса и друштва капитала које
није од општег интереса
51. даје претходну сагласност на
улагање капитала у већ основана
друштва капитала
52. даје сагласност на промену
седишта и пословног имена
53. предузима хитне мере у
случају
поремећаја
пословања
јавног
предузећа
54. даје сагласност на планове и
програме јавног предузећа
55. у случају ратног стања или
непосредне ратне опасности
утврђује организацију за
извршавање послова од
стратешког значаја за општину
56. даје сагласност на располагање
(прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину јавног
предузећа , велике вредности ,
која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег
интереса утврђених овом Одлуком
57. даје сагласност на тарифу (одлуку
о ценама, тарифни систем и др.)
услуга које врши јавно предузеће у
обављање делатности од општег
интереса
58. даје сагласност на давање
гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава
обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од
општег интереса
59. даје сагласност на одлуку
надзорног одбора о покрићу
губитка
60. даје сагласност на улагање капитала
61. одлучује о повећању или смањењу
основног капитала
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62. даје сагланост на акт о општим
условима за испоруку производа и
услуга
63. врши и друге послове у складу са
законским
прописима
и
овом
одлуком.

-

Члан 15.
Општинско веће у име оснивача а у циљу
обезбеђења заштите општег интереса у Јавном
предузећу:
16. даје сагласност на правилник
о организацији и систематизацији
послова
17. претходну сагласност на повећање
броја запослених
18. даје сагласност на акт надзорног
одбора
о
исплати
стимулације
директору и извршном директору,
19. сачињава и доставља извештај
надлежном министарству о степену
усклађности
планираних
и
реализованих активности, на основу
поднетих тромесечних извештаја о
реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег програма пословања,
20. врши и друге послове из оквира
своје надлежности у складу са
законом, овом Одлуком и другим
актима.
Члан 16.
У случају поремећаја у пословању јавног
предузећа, Скупштина општине предузеће мере
којима ће обезбедити услове за обављање
делатности од општег интереса и несметано
функционисање јавног предузећа, а нарочито: 1)
промену унутрашње организације јавног предузећа;
2) разрешење органа које именује и именовање
привремених
органа
јавног
предузећа;
3)
ограничење
у
погледу
права
располагања
појединим средствима у јавној својини; 4) друге
мере одређене законом којим се одређују
делатности од општег интереса
и оснивачким
актом.
За време ратног стања или непосредне
ратне опасности оснивач може у јавном предузећу
утврдити организацију за извршавање послова од
стратешког значаја за општину Књажевац.
Члан 17.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа, 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 средствима у
јавној својини,
- одреди ред првенства и начин
пружања услуга оним корисницима код
којих би услед прекида настала

опасност по живот и рад грађана или
рад правних и физичких лица или би
настала значајна или ненадокнадива
штета;
утврди разлоге и/или евентуалну
одговорност за поремећај, односно
прекид вршења делатности и учињену
штету;
друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом
Одлуком.
Члан 18.

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.
- предузима мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге имовине
која је угрожена
- друге мере у складу са законом.
2/2 Права, обавезе и одговорности
Јавног предузећа према оснивачу
Члан 19.
Јавно предузеће је дужно да делатност за
чије је обављање основано обавља редовно,
континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним
стандардима за обављање те делатности, ради
уредног задовољавања потреба крајњих корисника
производа и услуга јавног предузећа, развоја и
унапређења делатности за чије обављање је
основано, обезбеђења техничког, технолошког и
економског јединства система и усклађености
његовог развоја, стицања добити и остваривања
другог законом утврђеног интереса.
Јавно предузеће обавезно је да обезбеди:
- трајно
и
несметано
пружање
комуналне
услуге
крајњим
корисницима под условима и на начин
уређен
законом,
прописима
и
стандардима донесеним на основу
закона;
- прописани или уговорени обим и
квалитет комуналних услуга, који
подразумева тачност у погледу рокова
и сигурност корисника у добијању
услуге;
- предузимање мера и активности за
редовно одржавање и несметано
функционисање, развоја и заштите
комуналних објеката, постројења и
опреме који служе за обављање
комуналне делатности од општег
интереса због које је основано;
- развој
и
унапређење
квалитета
комуналне услуге као и унапређење
организације и ефикасности рада.
- Јавно предузеће је дужно да у случају
штрајка
обезбеди
обављање
минимума процеса рада у складу са
законом
и
актом
оснивача
о
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одређивању минимума процеса рада у
јавном предузећу.

У случају да се у јавном предузећу не
обезбеде услови за остваривање минимума
процеса рада, у јавном предузећу ће се спровести
мере утврђене законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Јавно предузеће је дужно
да донесе
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије
и развоја, годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, а у случају планирања коришћења
средстава из буџета дужно да оснивачу предложи
посебан програм. Јавно предузеће је дужно да
надлежном органу оснивача- Општинском већу,
доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања, у року од 30 дана од дана истека
тромесечја.
Јавно предузеће је дужно да своје планове
и програме усклађује са Одлукама, програмским и
планским актима оснивача.
Јавно предузеће је дужно да део остварене
добити уплати у буџет Општине, по завршном
рачуну за претходну годину.
У случају планираних или очекиваних
сметњи у пружању комуналне услуге Јавно
предузеће је обавезно да најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида у пружању комуналне услуге о
томе преко средстава информисања или на други
погодан
начин
обавести
крајње
кориснике
комуналне услуге.
3. ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА И
УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,
ОДНОСНО НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТАКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
3/1 Пословање под тржишним условима
Члан 20.
Јавно предузеће послује под тржишним
условима, ради стицања добити у складу са
законом.
У обављању своје претежне делатности
јавно предузеће своје производе и услуге може
пружати и корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се ни на који
начин не угрожава редовно, континуирано и
квалитетно снабдевање крајњих корисника са
територије општине Књажевац.
Испоруку производа и пружање услуга из
претходног става овог члана јавно предузеће
обавља у складу са законом и посебно закљученим
уговорима.
Јавно предузеће је обавезно да у свом
рачуноводству одвојено исказује све приходе и
расходе који су везани за поверене комуналне
делатности а посебно за друге делатности које
обавља у свом пословању.
3/2 Расподела добити
Члан 21.
Добит се утврђује и расподељује у складу
са законом, овом Одлуком и другим прописима који

уређују расподелу добити, Статутом, програмом
пословања и годишњим финансијским планом, уз
сагласност Скупштине општине.
Добит јавног предузећа може се
расподелити за повећање основног капитала,
резерве и за друге намене, у складу са законом и
овом Одлуком.
Јавно предузеће је дужно да део остварене
добити уплати у буџет Општине по завршном
рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 1.
овог члана утврђује се у складу са законом и
Одлуком о буџету општине Књажевац за наредну
годину.
Одлуку о расподели добити јавног
предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Скупштине општине.
3/3 Покриће губитака и сношење ризика
Члан 22.
Остварени губитак Јавног предузећа
утврђује се у складу са законом.
Одлуку о начину покрића губитака доноси
Надзорни одбор, у складу са законом и овом
Одлуком, другим прописима који уређују покриће
губитака, Статутом, програмом пословања и
годишњим финансијским планом. уз сагласност
Скупштине општине.
4. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.
Јавно предузеће се може задужити код
пословних банака, фондова и других финансијских
организација, ради обављања делатности од
општег интереса, у складу са законом, програмом
пословања предузећа, овом Одлуком и другим
актима.
Одлуку о задужењу доноси Надзорни одбор
Јавног предузећа.
На одлуку Надзорног одбора сагласност
даје Скупштина општине.
Јавно предузеће се може задужити тек
након ступања на снагу акта о давању сагласности
од Скупштине општине.
Члан 24.
Јавно предузеће се може задуживати само
под условом да је финансијски и кредитно способно
да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току
календарске године не може прећи укупно
остварени приход јавног предузећа у претходној
календарској години.
Јавно предузеће се може краткорочно
задуживати само за намене које омогућавају и/или
побољшавају остваривање општег интереса за чије
остваривање је основано Јавно предузеће.
Приоритетне
инвестиције,
које
јавно
предузеће намерава да финансира задуживањем,
морају бити дефинисане у планским актима јавног
предузећа, са процењеном вредношћу, извором
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финансирања, обимом средстава која ће бити
обезбеђена задуживањем и динамиком отплате
задужења.

6. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Органи Јавног предузећа су:

5. ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
5/1 Начела и елементи за одређивање
цене производа и услуга предузећа
Члан 25.
Елементи за образовање цена производа
и услуга Јавног предузећа уређују се посебном
одлуком, коју доноси Надзорни одбор уз сагласност
Скупштине општине, у складу са законом.
Висина накнаде за испоруку производа
формира се у складу са начелима прописаним
законом којим се уређује комунална делатност:
1.
2.
3.
4.
5.

начелом «потрошач плаћа»
начелом «загађивач плаћа»
начелом довољности цене да
покрије пословне расходе
начелом
усаглашености
цена
комуналних услуга са начелом
приступачности
начелом непостојања разлике у
ценама
између
различитих
категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим
трошковима
обезбеђивања
комуналне услуге

Начела и елементи за одређивање цена
услуга су :
1)
2)

3)

пословни расходи исказани у пословним
књигама и финансијским извештајима;
расходи за изградњу и реконструкцију
објеката инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима
вршиоца делатности на које је јединица
локалне самоуправе дала сагласност;
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.
5/2 Усвајање захтева за измену цена
Члан 26.
Јавно предузеће је обавезно да захтев за
измену цена производа и услуга укључи у свој
годишњи програм пословања, у складу са чланом
69. 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.

1.
2.

Надзорни одбор
Директор

6/1 Надзорни одбор
Члан 28.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три
члана, од којих је један председник.
Члан 29.
Надзорни одбор јавног предузећа именује и
разрешава Скупштина општине.
Скупштина општине именује председника и
два члана Надзорног одбора, на начин
и по
поступку утврђеним законом, Статутом општине и
овом Одлуком.
Један члан Надзорног одбора се именује из
реда запослених у Јавном предузећу.
Члан 30.
Представник запослених
у Надзорном
одбору предлаже се на начин утврђен Статутом
јавног предузећа.
Надзорни одбор и директор
не могу
предлагати представника запослених у Надзорни
одбор.
Члан 31.
Надзорни одбор се именује на мандатни
период од 4 године.
Члан 32.
За председника и члана Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или
специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из става 1
тачка 2 овог члана;
4) да има најмање три године искуства на
пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују
кривична дела и то:
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обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на
слободи;
Обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и
дужности.

Члан 36.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог надзорног одбора,
односно именовања новог председника или члана
надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
Члан 37.

Председник и чланови Надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања у складу са
програмом за додатно стручно усавршавање које
утврђује Влада.
Представник запослених у Надзорном
одбору поред услова из става 1. овог члана мора
испуњавати и следеће услове:
-

-

да није био ангажован у вршењу ревизије
финансијских извештаја предузећа у
последњих пет година;
да није члан политичке странке.
Члан 33.

Мандат председнику и члановима
Надзорног одбора престаје:
1.
2.
3.

истеком периода на који су именовани
оставком
разрешењем.
Члан 34.

Председник и чланови Надзорног одбора
могу поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке председника и члана
Надзорног одбора , иста се увршћује у дневни ред
прве наредне седнице Скупштине општине.

Члан 35.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека времена на које су
именовани уколико:
-

-

-

Јавно предузеће не достави Скупштини
општине на сагласност годишњи, односно
трогодишњи
програм
пословања,у
роковима прописаним законом;
Надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним
органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног
предузећа делује на штету јавног
предузећа, несавесним понашањем и на
други начин;
се утврди да делује на штету Јавног
предузећа несавесним понашањем или
на други начин;
у току трајања мандата буде осуђен на
условну или безусловну казну затвора.

Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи
програм пословања Јавног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену
усклађености
планираних
и
реализованих
активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8)
успоставља,
одобрава
и
прати
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити
Јавног предузећа;
10) доноси одлуку о начину покрића
губитка;
11) доноси инвестиционе програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
12) доноси одлуку о давању или одузимању
прокуре;
13) закључује уговор о раду са директором,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
14)
доноси
одлуку
о
располагању
(прибављање и отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину Јавног предузећа,
велике вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса,
утврђених оснивачким актом;
15) доноси одлуку о висини цена услугатарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
16) одлучује о улагању капитала Јавног
предузећа;
17) одлучује о статусним променама Јавног
предузећа;
18) одлучује о оснивању друштава
капитала;
19) доноси акт о исплати стимулације
директору и извршном директору;
20) обавља послове који не спадају у
надлежност директора,
21) врши друге послове у складу са
законом, овом Одлуком, Статутом и другим актима.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 10), 14)
и 15) овог члана Надзорни одбор доноси уз
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог
члана Надзорни одбор доноси уз претходну
сагласност Скупштине општине.
Одлуке из става 1. тач. 19) овог члана
Надзорни одбор доноси уз сагласност Општинског
већа.
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Надзорни одбор одлучује већином гласова
својих чланова.

Услови за именовање директора из става 1.
овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног
предузећа могу бити одређени и други услови које
лице мора да испуни да би било именовано за
директора предузећа.

Члан 39.

Члан 43.

Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.

Директор јавног предузећа је функционер
који обавља јавну функцију.

Члан 38.

Члан 44.
Члан 40.
Директор јавног предузећа:
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана,
односно критеријумима и мерилима за њено
утврђивање одређује Влада.
6/2 Директор
Члан 41.
Директора
јавног
предузећа
именује
Скупштина општине на период од четири године, а
на основу спроведеног јавног конкурса.
Директор јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Директор не може имати заменика.
Члан 42.
За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа
5)
да
познаје
област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
-

обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
обавезно
психијатријско
лечење
на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и
дужности.

1) представља и заступа Јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада Јавног
предузећа за реализацију одлука и других аката
Скупштине општине, председника општине и
Општинског већа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење;
6)
предлаже
годишњи,
односно
трогодишњи програм пословања Јавног предузећа
и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење других
средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике Јавног предузећа у
скупштини друштва капитала чији је једини власник
Јавно предузеће , по претходно прибављеној
сагласности Скупштине општине;
12) закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи;
13) доноси правилник о организацији и
систематизацији послова;
14) предлаже Надзорном одбору доношење
акта о исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење
одлука и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом, колективним уговором и Статутом
предузећа;
17) доноси годишњи план јавних набавки за
текућу годину;
18) врши друге послове одређене законом,
овом Одлуком, Статутом Јавног предузећа и другим
актима.
Члан 45.
Директор може бирати извршне директоре
за вођење послова из одређених области од значаја
за успешно функционисање Јавног предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара
директору.
Извршни директор обавља послове у
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у
складу са овом Одлуком и Статутом јавног
предузећа.
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Извршни директор не може имати
заменика.
Извршни директор мора бити у радном
односу у Јавном предузећу.
Члан 46.
За извршног директора јавног предузећа
бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог члана;
4) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
5) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
6) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и
то:
обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
обавезно
психијатријско
лечење
на
слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Поред услова из става 1. овог члана, лице
које се бира за извршног директора мора имати три
године радног искуства на пословима за које ће
бити задужен у јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од
седам извршних директора, а број извршних
директора утврђује се Статутом Јавног предузећа.
-

Члан 47.
Директор и извршни директор имају право
на зараду.
Директор и извршни директор, поред
зараде, имају право и на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директору и
извршном директору доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Општинског већа.
Одлука о исплати стимулације извршном
директору доноси се на предлог директора.
Члан 48.
Директор јавног предузећа именује се након
спроведеног јавног конкурса, у складу са законом,
подзаконским актима, Статутом општине и овом
Одлуком.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија јединице локалне самоуправе има
пет чланова, од којих је један председник.
Комисију из става 3. овог члана образује
Скупштина општине.

Председник и чланови комисије не могу
бити народни посланици, посланици у скупштини
аутономне покрајине, одборници у скупштинама
градова и општина, као ни постављена лица у
органима државне управе, органима аутономне
покрајине
или
органима
јединица
локалне
самоуправе.
Комисија спроводи јавни конкурс на начин
и по поступку који је прописан законским и
подзаконским прописима, овом Одлуком и другим
актима.
Члан 49.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор
директора Јавног предузећа доноси
Скупштина општине, на предлог Општинског већа.
Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито:
податке о јавном предузећу, пословима, условима
за именовање директора Јавног предузећа, месту
рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и
начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве, податке о лицу задуженом за давање
обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се
пријаве подносе, као и податке о доказима који се
прилажу уз пријаву.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора
јавног предузећа објављује се у "Службеном
гласнику Републике Србије", ''Службеном листу
општине Књажевац'', у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, као и на интернет страници
општине Књажевац.
Рок за објављивање огласа из става 2. и 3.
овог члана у "Службеном гласнику Републике
Србије" не може бити дужи од осам дана од дана
доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора јавног предузећа.
Пријава на јавни конкурс за избор
директора јавног предузећа подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у
"Службеном гласнику Републике Србије".
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Члан 50.
Решење о именовању директора је
коначно.
Решење о именовању директора јавног
предузећа са образложењем, објављује се у
''Службеном гласнику РС'', Службеном листу
општине Књажевац'' и на интернет страници
општине Књажевац.
Члан 51.
Именовани кандидат дужан је да ступи на
функцију у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Рок из става 1. овог члана, из нарочито
оправданих разлога, може се продужити за још осам
дана.
Члан 52.
Мандат директора престаје:
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истеком периода на који је именован
оставком
разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће
се шест месеци пре истека периода на који је
именован, односно у року од 30 дана од дана
подношења оставке или разрешења.
1.
2.
3.

Члан 53.
Директор може поднети оставку.
Оставка се подноси у писаном облику
Скупштини општине.
По пријему оставке директора Јавног
предузећа, Председник Скупштине исту увршћује у
дневни ред Скупштини општине за прву наредну
седницу.
Члан 54.
Предлог за разрешење директора јавног
предузећа подноси Општинско веће.
Предлог за разрешење директора Јавног
предузећа може поднети и Надзорни одбор, преко
Општинског већа, у складу са законским прописима.
Предлог
за
разрешење
мора
бити
образложен, са прецизно наведеним разлозима због
којих се предлаже разрешење и доставља се
директору који има право да се у року од 20 дана
изјасни о разлозима због којих се предлаже
разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се
изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди
потребне чињенице, Општинско веће, предлаже
Скупштини општине доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није
допуштена, али се може водити управни спор.
Члан 55.
Скупштина општине разрешава директора
пре истека рока на који је именован уколико:
8. у току трајања мандата престане да
испуњава услове за директора јавног
предузећа;
9. јавно предузеће не достави годишњи,
односно трогодишњи програм пословања у
роковима прописаним Законом о јавним
предузећима и овом Одлуком,
10. се утврди да је, због нестручног, несавесног
обављања дужности и поступања супротног
пажњи доброг привредника и пропуста у
доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у јавном предузећу,
дошло
до
знатног
одступања
од
остваривања основног циља пословања
јавног предузећа, односно од плана
пословања јавног предузећа;
11. се утврди да делује на штету јавног
предузећа
кршењем
директорских
дужности, несавесним понашањем или на
други начин;
12. извештај овлашћеног ревизора на годишњи
финансијски извештај буде негативан;
13. у току трајања мандата буде правноснажно
осуђен на условну или безусловну казну
затвора;
14. у другим случајевима прописаним законом.

Члан 56.
Скупштина општине може разрешити
директора пре истека рока на који је именован
уколико:
28. јавно предузеће не достави тромесечни
извештај у року прописаним законом и
овом Одлуком,
29. јавно предузеће не испуни планиране
активности из годишњег, односно
трогодишњег програма пословања,
30. јавно предузеће троши средства за
одређене намене, изнад висине
утврђене програмом пословања за те
намене, пре прибављања сагласности
на измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања,
31. јавно предузеће не спроводи усвојен
годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у делу који се односи на
зараде или запошљавање из члана 66.
Закона о јавним предузећима,
32. јавно предузеће врши исплату зараде
без овере образаца из члана 66. Закона
о јавним предузећима,
33. не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финансијских
извештаја,
34. јавно предузеће не поступи по
препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора,
35. не извршава одлуке надзорног
одбора,
36. као и у другим случајевима прописаним
законом
Члан 57.
Уколико у току трајања мандата против
директора буде потврђена оптужница, Скупштина
општине доноси решење о суспензији директора
јавног предузећа.
Суспензија
траје
док
се
поступак
правноснажно не оконча.
Члан 58.
Скупштина општине може именовати
вршиоца дужности директора до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу или у случају суспензије директора.
Период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац
дужности
директора
мора
испуњавати услове за именовање директора јавног
предузећа из члана 42. ове Одлуке.
Вршилац дужности има сва права, обавезе
и овлашћења која има директор јавног предузећа.
7. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
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Члан 59.

Јавно
предузеће
у
унутрашњем
и
спољнотрговинском промету заступа и представља
директор, без ограничења.
Директор може, у оквиру својих овлашћења,
дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање
јавног предузећа, у складу са законом.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 60.
Јавно предузеће има своју имовину којом
управља и располаже у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 61.
Имовину јавног предузећа чине право
својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, која су пренета у својину јавног
предузећа, у складу са законом, укључујући и право
ВРСТА

Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност

коришћења на стварима у јавној својини општине
Књажевац.
Јавно предузеће управља и располаже
својом имовином у складу са законом, оснивачким
актом и Статутом.
Члан 62.
Основни капитал јавног предузећа је
вредност уписаног и унетог улога оснивача.
Јавно предузеће наставља да послује са
основним капиталом који је уписан у јавно
предузеће на дан оснивања дана 28.12.1989.
године.
Уписан и унет (регистрован) неновчани
основни капитал јавног предузећа са стањем на
дан 01.09.2013. године износи 87.022.157,11
динара.
Основни
неновчани капитал
састоји се од:

ОПИС

ВРЕДНОСТ

Магацин “пумпна станица”- остали грађ. објекти

182М2

1958

3.369.730,00

Зграда архиве бивша црпна станица

50М2

1969

1.147.125,00

Трафо станица КW Језава

1ком

1979

1.016.600,00

Портирница-хлорна станица “Сињи вир”

60,6М2

1989

1.878.145,50

Стакленик на Бањици

240М2

1983

1.011.226,00

Пластеник 8x30x4,2 са бочним отварањем и дупом
фолијом
Фолија за пластеник 180МИЦ 1100 М2

240М2

2011

636.941,00

1100М2

2011

56.749,00

Зграда монтажна управна

212,5М2

1979

3.271.760,00

Зграда монтажна за потребе радионице

193,93М2

1987

3.591.448,00

Барака дрвена на пијаци

43,85М2

1981

118.526,00

6М2

1983

48.863,00

Надстрешница за пет амбалажу

24,65М2

2011

241.781,00

Асфалтни круг радионице 1290 м2

1290М2

1982

880.154,00

Магацински простор на источном гробљу

34,42М2

1983

124.622,00

Зграда гараже

303,6М2

1977

5.497.399,00

150М2

1983

4.286.625,00

Барака дрвена у кругу радионице

99,75М2

1981

257.906,00

Барака дрвена на сметлишту

6,96М2

1992

25.073,00

Барака дрвена за магацин и радионицу

24М2

1977

41.400,00

Барака дрвена за потребе радионице

60М2

1977

103.500,00

Продавница плина

Магацински простор на вашаришту
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грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
Непокретност
грађ. објекат
УКУПНО
ВРСТА

Барака за смештај репроматеријала

20М2

1982

46.000,00

Портирница на вашаришту

5,29М2

1986

163.940,00

Зграда гардеробе и архиве (доградња)

74,71М2

2008

2.611.580,00

30.427.093,50
ОПИС

ВРЕДНОСТ

I - Опрема за водовод
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

СИСТЕМ ЗА ДАЉИН.ОЧИТАВАЊЕ ПОТР.ВОДЕ

1

КОМ

2009

1.200.000,00

SCADA SA WINCC FLEX IP07/00275

1

КОМ

2008

822.000,00

КОНТАКТОРСКА КОМБИНАЦИЈА 3KS M-160/6 ОД
110KV

1

КОМ

1973

33.357,52

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

КОНТАКТОРСКА КОМБИНАЦИЈА 3KSM

1

КОМ

1976

39.916,57

СИСТЕМ ЗА ДАЉИНСКО АУТОМ.ДОЗ.ХЛОРА

1

КОМ

2009

124.985,45

ЧЕЛИЧНА БОЦА ЗА ХЛОР

1

КОМ

1987

6.604,03

ЧЕЛИЧНА БОЦА ЗА ХЛОР

1

КОМ

1987

6.604,03

ЧЕЛИЧНА БОЦА ЗА ХЛОР

1

КОМ

1987

6.604,03

ЧЕЛИЧНА БОЦА ЗА ХЛОР

1

КОМ

1987

6.604,03

БОЦА ЗА ХЛОР V=115 ЛИТ.СА ВЕНТИЛОМ И КАПОМ

1

КОМ

2004

100.000,00

Покретна
ствар

ПУМПА
“ЈАСТРЕБАЦ”
ЕЛ.М.”СЕВЕР”2500LM

1

КОМ

1969

306.823,54

Покретна
ствар

ПУМПА ЦЕНТРИ.СA EЛЕК.MOT.TIP. CVP-7-3 4800L/M

1

КОМ

1973

391.426,07

ПУМПА СA MOT.OД 132 КV ТИП CVP7-3

1

КОМ

1975

391.426,07

ПУМПА СА ЕЛЕК.МОТ. ТИП SCP-100-250/A

1

КОМ

1981

153.350,87

ПУМПА СА ЕЛ.МОТ.ТИПА SCP 100

1

КОМ

1981

153.350,87

ПУМПА VSH -2-5 JАСТРЕБАЦ НИШ

1

КОМ

1989

23.800,03

ПУМПА VSH -2-5 JАСТРЕБАЦ НИШ

1

КОМ

1989

23.800,03

ПУМПА СНАГЕ 4КВ ЦС ЛИПАР СП 2-5 сер.бр. 5462

1

КОМ

1981

20.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТИП

CVP-6-3

СА

ПУМПА СНАГЕ 4КВ ЦС ЛИПАР СП 2-5 сер.бр. 9540

1

КОМ

1981

20.000,00

Покретна
ствар

ПУМПА ВП32-5 ЈАСТРЕБАЦ НИШ ХЛОР.СТ.СИЊИ
ВИР N=4 KW

1

КОМ

1989

26.236,24

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна

ПУМПА VPH CS BUSTER VP 50-6 N=4 KW

1

КОМ

1989

32.326,80

ПУМПА VPH CS BUSTER VP 50-3 N=11KW

1

КОМ

1989

26.500,00

ПУМПА СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ ТИП-80

1

КОМ

1980

200.000,00
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ПУМПА ФЕКАЛНА СА ЕЛЕК.МОТОРОМ ТИП FVS-51

1

КОМ

1983

135.866,28

Покретна
ствар

ПУМПА CVN 2-6 СА МОТОРОМ 7,5 KW-ПС БАЊИЦА

1

КОМ

1969/1970

168.860,00

Покретна
ствар

ПУМПА CVN 2-6 СА МОТОРОМ 7,5 KW-ПС БАЊИЦА

1

КОМ

1969/1970

168.860,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP40-10 СА МОТ.7,5 КW ZK 132 S2-ПС
БЕРЧИН

1

КОМ

1999/1997

219.220,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP40-10 СА МОТ.7,5 KW ZK 132 S2-ПС
БЕРЧИН

1

КОМ

1999/1999

219.220,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP 32-7 СА МОТ.4 KW 1ZK 112 M2-ПС ГРЕЗНА

1

КОМ

1997/1998

129.580,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP 50-5 СА МОТ.18,5 KW ZK 160 L2-ПС
ГРЕЗНА

1

КОМ

1997/1998

253.260,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP 40-7 СА МОТ.11 KW ZK 100 L2-ПС
ЈАКОВАЦ

1

КОМ

2000/1998

209.550,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP 40-7 СА МОТ.11 KW ZK 100 L2-ПС
ЈАКОВАЦ

1

КОМ

2000/2000

209.550,00

Покретна
ствар

ПУМПА SCP 250-400 СА МОТ.160 KW ZKT 315 M-ПС
JAЗ

1

КОМ

1996/1984

1.627.700,00

Покретна
ствар

ПУМПА VPN 250-1 СА МОТ.110 KW 4AZ 315 S4-ПС ЈАЗ

1

КОМ

1987/1986

1.363.500,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

ПУМПА VPN 150-2 СА МОТ. 45 KW-ПС JAЗ

1

КОМ

1987/1982

809.200,00

ПУМПА VP 32-5 СА МОТ.3 КW ZK 100 L2-ПС
ЈЕЛАШНИЦА

1

КОМ

1998/1998

116.080,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP 32-5 СА МОТ.3 КW ZK 100 L2-ПС
ЈЕЛАШНИЦА

1

КОМ

1998/2000

116.080,00

Покретна
ствар

ПУМПА CVP 3-3 СА МОТ. 11 КW NZK 7/12-ПС КАЛНА

1

КОМ

1964/1964

188.060,00

Покретна
ствар

ПУМПА CVP 3-3 СА МОТ. 11 КW ZK 160-MK2-ПС
КАЛНА

1

КОМ

1986/1986

188.060,00

Покретна
ствар

ПУМПА SCVP 65-4 СА МОТ.18,5 KW ZK 180 M4- ПС
ПОДВИС

1

КОМ

1976/1976

482.900,00

Покретна
ствар

ПУМПА SCVP 65-4 СА МОТ.18,5 KW ZK 180 M4-ПС
ПОДВИС

1

КОМ

1976/1976

482.900,00

Покретна
ствар

ПУМПА CVN 2-6 СА МОТОРОМ 7,5 KW-ПС РГОШТЕ

1

КОМ

1975/1975

168.860,00

Покретна
ствар

ПУМПА CVN 2-6 СА МОТОРОМ 7,5 KW- ПС РГОШТЕ

1

КОМ

1975/1975

168.860,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ПУМПА VP 32-9 СА МОТОРОМ 5,5 КW-ПС СУВА

1

КОМ

1994/1994

145.320,00

ПУМПА VP 32-9 СА МОТОРОМ 5,5 КW-ПС СУВА

1

КОМ

1994/1994

145.320,00

ПУМПА VP 50-12(10) СА МОТОРОМ 37 KW- ПС
ВАСИЉ

1

КОМ

1986/1986

426.500,00
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Покретна
ствар

ПУМПА VPD 5-4 СА МОТ. 90 KW ZK 280 M2-ПС
ВАСИЉ

1

КОМ

1981/1980

829.730,00

Покретна
ствар

ПУМПА VP40-9 СА МОТ. 11 КW 1ZK 160 ПС ЦРВЕЊЕ

1

КОМ

1997/2000

233.500,00

ПУМПА VP40-9 СА МОТ. 11 КW 1ZK 160- ПС
ЦРВЕЊЕ

1

КОМ

1997/2000

233.500,00

Покретна
ствар

II - Возила и радне машине
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТРАКТОР ЕУРОПА РД-350 350 2WD СА НАДС

1

КОМ

2007

300.000,00

ИМТ МОТОКУЛТИВАТОР 509

1

КОМ

1987

40.000,00

ТРАКТОР ГУСЕНИЧАР ТГ-120К СА ХИДРАУЛ
УРЕЂАЈЕМ

1

КОМ

1997

1.422.379,43

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ИМТ-Е 509 МОТОКУЛТИВАТОР

1

КОМ

2000

35.000,00

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ-506 ДЛ СА ФРЕЗОМ

1

КОМ

1981

20.000,00

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА МЕШАЊЕ АСФАЛТА ТИП АМИ 1

1

КОМ

2007

622.198,59

Покретна
ствар

КОМБИНОВАНАМАШ.JCBТИП4СХ,4Х4S
РОВОКОПАЧ

1

КОМ

2004

3.640.146,49

Покретна
ствар
Покретна
ствар

МЕШАЛИЦА ЗА БЕТОН ОД 250 Л

1

КОМ

1973

30.000,00

МЕШАЛИЦА МБ-120 (ТОМОС МОТОР ЗА БЕТОН)

1

КОМ

1984

10.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

МОТОР ЗА МЕШАЛИЦУ DMB ТИП 502R

1

КОМ

2004

3.000,00

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ-509 LS 040863 2189563

1

КОМ

2010

164.833,94

ПРИКОЛИЦА МОТОКУЛТ.СА ПОГОН.МЕХАНИЗМОМ
ZM509 314

1

КОМ

2008

51.909,55

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

МОТОРНА КОСА 343R

1

КОМ

2007

22.622,44

ВОЗИЛО ТАМ-110-Т-10-К СМЕЋАР КŢ 001-KW

1

КОМ

1979

800.000,00

АУТОСМЕЋАР МАРКЕ 1213 KŢ 004-ZŠ

1

КОМ

1982

2.200.000,00

ТРАВОКОСАЧИЦА

1

КОМ

2003

21.986,92

ИМТ-

1

КОМ

2004

25.382,50

Покретна
ствар

ТЕРЕТНО ВОЗ.ФАП 1213/32 BCKIP СА М.МЕРЦ. KŢ
OO1-ZZ

1

КОМ

2002

900.000,00

Покретна
ствар

СКАЛА ТЕРЕТНО 1.1 ПОЛИ LC
БР.M.128А.064 1607712

1

КОМ

2006

151.250,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

GRUNDOMAT G-P 075

1

КОМ

2010

550.000,00

ПРИКОЛИЦА ТЕРА 1500К ЗА АСФАЛТ ТИП А2.1.214
БР.ШАС.VXIA2121

1

КОМ

2007

82.532,11

Покретна
ствар

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ДАЧИА ГРУПЕ РЕНО KŢ 003-LM
ДАЧИА DOUBLE CAB 1307 RI

1

КОМ

2002

137.450,34

Покретна
ствар

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЈУГО 101 СКАЛА 55 ПОЛИ KŢ
002-TS

1

КОМ

2002

121.000,00

САМОХОДНА РОТАЦИОНА
805.136 29099

КОСАЧИЦА

KŢ

005-XU
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Покретна
ствар
Покретна
ствар

ДАЧИА DUBLE CAB 1,9 D ТЕРЕТНО KŢ 006-ŠC

1

КОМ

2003

162.113,14

3Т

1

КОМ

2008

113.164,47

Покретна
ствар

ФЕКАЛНА
ЦИСТЕРНА
ЗАМЕЊ.РЕЗЕР. KŢ 004-BĆ

СА

1

КОМ

1972

950.000,00

Покретна
ствар

ВИСОКОПРИТИСНА ЦИСТЕРНА ТАМ-170 Т-14 KŢ
001-NF

1

КОМ

1982

2.600.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

КАМИОН КИА К2900 ПУ ТДИ С/Ц

1

КОМ

2009

1.101.433,71

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ФАП 1213/42 КК 4Х2

1

КОМ

2002

1.122.200,00

НАДГРАДЊА АУТОСМЕЋАРА ФАП 1213/42

1

КОМ

2004

877.800,00

“ЛАДА КАРАВАН” - ПОГРЕБНО ВОЗИЛО KZ 003-LN

1

КОМ

1992

145.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

КАМИОН “ТАМ”5000/R KŢ 004-ČF

1

КОМ

1972

856.426,08

1

KOM

1995

487.573,92

Покретна
ствар

АУТОЧИСТАЧ УЛИЦА ЗА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И
КОЛОВОЗА ”ДУЛЕВО”

1

КОМ

2007

4.928.763,44

Покретна
ствар
Покретна
ствар

ЈУГО 101 СКАЛА – ПОЛИ KŢ 007-ŠO

1

КОМ

1998

121.000,00

1

КОМ

1995

712.969,42

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

НАДОГРАДЊА АУТОСМЕЋАРА-11 М-3

1

КОМ

2008

1.297.030,68

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ПРИКОЛИЦА ИМТ

1

КОМ

2000

28.609,82

ПРИКОЛИЦА ЗА ВОЗИЛО “УАЗ”

1

КОМ

1980

4.313,41

1

КОМ

2007

590.002,50

Покретна
ствар

ПУТНИЧКО ТЕРЕНСКО ВАЗ 21213 ЛАДА НИВА 4Х4
1.7/3V

1

КОМ

2003

175.360,00

Покретна
ствар

ЗАСТАВА СКАЛА
ЗАП.МОТ.1116CM

1

КОМ

2005

130.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

МОТОР АПН-6

1

КОМ

1985

25.000,00

ЦИСТЕРНА ЗА ГОРИВО 3000 ЛИТРА

1

КОМ

1994

15.338,65

СЕРВЕР HPML110G5X3210,HP MEM 2GB,HP HDD
250 GB

1

КОМ

2009

30.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ŠKODA PRAKTIK BNM 366524 KŢ 004-LW

1

КОМ

2008

650.000,00

“RENULT” 19 KŢ 001-DY

1

КОМ

1996

240.000,00

РОВОКОПАЧ
КАТЕРПИЛАР
428f,сер.бр.LBH00312,сн.68,5kw,b.š.CATO428FCLBHOO3
12

1

КОМ

2012

6.375.950,00

Покретна
ствар
Покретна

КАТЕРПИЛАР КАШИКА 600 мм

1

КОМ

2012

131.014,96

КАТЕРПИЛАР БРЗОВЕЗУЈУЋА СПОЈНИЦА

1

КОМ

2012

133.505,74

ТРАКТОРСКА
ПРИКОЛИЦА
ЈЕДНООСОВИНСКА

ОД
ТАМ-5000/S

НАДОГРАДЊА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ
“ТАМ” 5000/R, KŢ 004-ČF

ЗА КАМИОН

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ФАП 1213/32КK-К
ОДВОЗ СМЕЋА KŢ 001-ZZ

ВОЗИЛО ЗА

ШКОДА ОКТАВИА
А5 АМБИЕНТЕ
БР.ШАСИЈЕ ТМВ СS21YX72C

1,1 POLY LC

KŢ

1.9

ТDI

008-AF

02.СЕПТЕМБАР 2016
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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КАТЕРПИЛАР КАШИКА 305 мм

1

КОМ

2012

129.520,49

КАТЕРПИЛАР ПРОФИЛНА КАШИКА 1400 мм

1

КОМ

2012

163.195,82

РАОНИК ЗА СНЕГ CM ATT

1

КОМ

2012

651.086,27

FIAT PANDA 1,1 KŢ 009 -TS ТЕРЕТНО ДОСТАВНО
ВОЗИЛО

1

КОМ

2013

150.000,00

FIAT PANDA 1,1 KŢ 009 -TR TEРЕТНО ДОСТАВНО
ВОЗИЛО

1

КОМ

2013

150.000,00

III – Mашине и алати
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

МЕШАЛИЦА МИХ 130 Л

1

КОМ

2004

6.000,00

ПУМПА ХОНДА WB 20 ХТ

1

КОМ

2008

15.000,00

КОМПРЕСОР ЗА ВАЗДУХ

1

КОМ

2007

10.350,90

ПНЕУМАТСКИ ЧЕКИЋ ТЕХ 15 РЕ

1

КОМ

2006

20.000,00

ПОКРЕТНИ ВИЈАЧНИ КОМПРЕСОР СА ПОT.РУДОМ
XANS 37 DD

1

КОМ

2006

401.000,00

Покретна
ствар

АГРЕГАT “AGRO-5”/IM 034/ IДИЗЕЛ КОМП.СА
ПРИ.ЗА НАВ.

1

КОМ

1972

29.497,03

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ПНЕУМАТСКИ УВРТАЊ

1

КОМ

1987

14.671,04

РАДИОНИЧКА ДИЗАЛИЦА ОД 10 Т

1

КОМ

1985

13.399,23

ДИЗАЛИЦАЛАН.РУЧНАТИПDLR3200СА
КОЛИЦИМА

1

КОМ

1985

13.961,43

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

CF2 ВИБРАЦИОНА ПЛОЧА

1

КОМ

2008

76.077,08

SRV 62 КОМПАКТОР

1

КОМ

2008

126.576,80

МУЉНА УРОЊЕНА ПУМПА МИП-80-160 3 KW
N=2900 об/мин

1

КОМ

1994

20.989,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна

ПУМПА VCG 510 ПОТАПАЈУЋА

1

КОМ

2004

17.387,50

ПУМПА ТМW 32/8 ПОТАПАЈУЋА

1

КОМ

2005

3.909,83

ПУМПА GM 48 PV

1

КОМ

2005

4.927,40

МУЉНА ПУМПА HONDA WB 30XT

1

КОМ

2006

12.327,35

ПУМПА ЗА ПРОВЕРУ СПОЈЕВА RP50 140035

1

КОМ

2007

12.742,32

ПУМПА ХОНДА WB 20 XT

1

КОМ

2007

17.329,43

ПУМПА ХОНДА WB 20 ХТ

1

КОМ

2008

23.105,91

ПУМПА ХОНДА WB 20 XT

1

КОМ

2011

40.435,34

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ 5 Т 380V 5KW DEAN

1

КОМ

1988

29.497,03

ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ

1

КОМ

2004

32.503,25

АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ ОД 350 А

1

КОМ

1974

8.500,00
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ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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БУШИЛИЦА СТУБНА СА ЕЛЕКТРОМОТОРОМ

1

КОМ

1974

90.000,00

ПОЛОВАН СТРУГ АДА US-51 СА ПРИБОРОМ

1

КОМ

1980

350.000,00

АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ СО2

1

КОМ

2007

17.800,20

ТЕСТЕРА ЛАНЧАНА Н340 15

1

КОМ

2009

18.833,09

МОТОРНА КОСАЧИЦА VILAGER VRS 56S 56

1

KOM

2009

25.434,85

МОТОР 2 ДМ 300

1

КОМ

2004

19.350,00

СТАЛАЖЕ МЕТАЛНЕ

3

КОМ

1981

38.792,17

ПРЕНОСНИ УЛТАЗВУЧНИ МЕРАЧ ПРИТИСКА

1

КОМ

2004

110.000,00

МЕРАЧ КОМПРЕСИЈЕ

1

КОМ

2004

13.392,34

ПОГ.МЕХ.КОСЕ, АПАРАТ РЕЗНИ 105, ТОЧАК 6-6

1

КОМ

2004

15.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

КРАНЏЕ Б240 Т

1

КОМ

2007

164.630,09

КОМПЛЕТ КОЛИЦА СА ПРИКЉ. ЗА ТС 460

1

КОМ

2004

9.408,75

ЛАНЧАНА ТЕСТЕРА Н353-18

1

КОМ

2006

11.273,79

ТЕЛЕСКОПСКАТЕСТЕРА325Р5ХШИФРА
1С3НQ325P

1

КОМ

2006

15.786,10

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

АПАРАТ ЗА РЕЗАЊЕ F-50/100

1

КОМ

1970

8.547,58

АПАРАТ ЗА ОБРАДУ ЦЕВИ

1

КОМ

1980

11.604,28

БРУСИЛИЦА BOSH GWS230

1

КОМ

2004

8.710,02

GSB 22-2 RE-ВИБРАЦИОНА БУШИЛИЦА

1

КОМ

2006

5.639,74

БУШИЛИЦА GBH 11 DE-HAMER

1

КОМ

2008

19.067,76

БРУСИЛИЦА УГАОНА GWS 20-230

1

КОМ

2008

2.663,22

АПАРАТ ЗА ЗАВАРИВАЊЕ ЦЕВИ PL 160-SA

1

КОМ

2008

179.040,00

КОСАЧИЦА УВОЗНА ПРОТОТИП 1038413

1

КОМ

2006

24.488,01

САМОХОДНА РОТАЦИОНА КОСАЧИЦА 1121235

1

КОМ

2006

33.807,40

МОТОРНА КОСА 343R

1

KOM

2008

41.064,32

ТОЧКОВИ 13X5 ЗА КОСАЧИЦУ ПРОТОТИП 1038439

1

КОМ

2006

3.375,15

Покретна
ствар
Покретна
ствар

РОТАЦИОНА КОСАЧИЦА ПРОТОТИП 1038421

1

КОМ

2006

14.274,55

СКУПЉАЧ ТРАВЕ ПРИКЉУЧАК ЗА КОСАЧИЦУ
1038447

1

КОМ

2006

21.488,38

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна

НЕОКОМПРЕРАТОР

1

КОМ

1979

600,00

СТАРТ “ЕI”-76

1

КОМ

1980

11.244,11

НИВЕЛИР

1

КОМ

1970

5.000,00

ГЕОДЕТСКИ ДЕТЕКТОР

1

КОМ

1985

1.000,00

02.СЕПТЕМБАР 2016
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ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

БУШИЛИЦА HILTI-HAMER GSH 3

1

KOM

2013

54.196,00

ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА ЗА БАЛИРАЊЕ МАХICО 10

1

КОМ

2013

315.000,00

ЕЛЕКТРИЧНИ КОТАО ЕК-12

1

КОМ

1995

15.554,34

“ТЕА” ПЕЋ 4,5 KW

1

КОМ

1990

9.670,00

“ТЕА” ПЕЋ 4,5 KW

1

КОМ

1990

9.670,00

“ТЕА” ПЕЋ 4,5 KW

1

КОМ

1997

6.422,50

КЛИМА 4591ES 120 NL

1

KOM

2006

12.669,67

КЛИМА УРЕЂАЈ ESKIMO 4591 ES 120 NL

1

KOM

2006

12.669,67

“TEA” ПЕЋ 3,5 KW

1

KOM

1985

7.340,00

“TEA” ПЕЋ 2,5 KW

1

KOM

1990

6.264,00

“TEA” ПЕЋ 3 KW

1

KOM

1990

6.960,00

РАДИЈАТОР УЉНИ 3 Кв

1

KOM

1987

1.300,00

“TEA” ПЕЋ 2,5 KW

1

KOM

1990

6.264,00

“TEA” ПЕЋ 2,5 KW

1

KOM

1990

6.264,00

“TEA” ПЕЋ 3,5 KW

1

KOM

1989

7.340,00

“TEA” ПЕЋ 3,5 KW

1

KOM

1992

7.340,00

“ТЕА” ПЕЋ 4,5 KW

1

KOM

1990

9.670,00

КЛИМА УРЕЂАЈ ЕСКИМО 4591 ES120NL

1

КОМ

2006

8.829,04

КЛИМА “VORTEX”

1

КОМ

2007

13.493,95

“TEA” ПЕЋ 3,5 KW

1

КОМ

1990

7.340,00

“TEA” ПЕЋ 3,5 KW

1

КОМ

1995

7.340,00

“TEA” ПЕЋ 3,5 KW

1

КОМ

1990

7.340,00

КЛИМА 4591 ES 120 NL

1

KOM

2006

5.518,15

“TEA” ПЕЋ 4 KW

1

KOM

1986

8.460,00

“TEA” ПЕЋ 4,5 KW

1

KOM

1990

9.670,00

IV – Опрема за климатизацију и грејање
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

V – Пијачна опрема
Покретна
ствар

ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ СА КРОВОМ И ДОЊИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

Покретна
ствар
Покретна

ПИЈАЧНА ТЕЗГА БЕЗ КРОВА

1

КОМ

1984

357.567,49

ТЕЗГА СА КРОВОМ И ЛИМЕНИМ САНДУКОМ

1

КОМ

1984

213.284,61

314.989,80
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ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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ТЕЗГА СА КРОВОМ БЕЗ ДОЊЕГ РАМА

1

КОМ

1984

286.899,52

КЛИМА ГАЛАНЗ AUS12-HR 53 FA1 R-22

3

КОМ

2007

33.904,08

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 4М “ОБОД”

1

KOM

2007

106.185,00

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 4М “ОБОД”

1

KOM

2007

106.185,00

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 2М “ОБОД”

1

KOM

2007

53.092,00

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 1,6М “ЈУГО”

1

KOM

2007

16.989,63

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 1,6М “ЈУГО”

1

KOM

2007

16.989,63

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 1,6М “ЈУГО”

1

KOM

2007

16.989,63

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 1,6М “ЈУГО”

1

KOM

2007

16.989,63

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 2М “ЈУГО”

1

KOM

2007

21.237,00

РАСХЛАДНА ВИТРИНА 2М “ЈУГО”

1

KOM

2007

21.237,00

СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА 3М

1

KOM

2007

18.582,30

ОБИЧНА РЕКЛАМА 3М

1

КОМ

2007

5.309,26

ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА

1

КОМ

2007

6.636,57

GPRS ТЕРМИНАЛ FSM ЗА ФИСК.УРЕЂ./ПУПИН РК2690

1

КОМ

2005

11.300,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

АЛАРМНА ЦЕНТРАЛА СПЕКТРА 1728

1

КОМ

2007

33.500,00

ВАГА ТИП ST-3

1

КОМ

1981

11.100,00

GPRS ТЕРМИНАЛ FSM ЗА ФИСК.УРЕЂ./ПУПИН РК2690

1

КОМ

2005

11.317,00

Покретна
ствар

GPRS ТЕРМИНАЛ FSM ЗА ФИСК.УРЕЂ./ПУПИН РК2690

1

КОМ

2005

11.317,00

СТО КЛУПСКИ 60Х60

1

КОМ

1981

2.500,00

СТО КЛУПСКИ 60Х60

1

КОМ

1981

2.500,00

СТО КЛУПСКИ 60Х60

1

КОМ

1981

2.500,00

СТАЛАЖЕ МЕТАЛНЕ С 40/5

1

КОМ

1981

6.045,54

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1977

3.000,00

VI – Канцеларијска опрема
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

СТОЛИЦА 36006 ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ
ТАПАЦИРАНА

1

КОМ

1986

600,00

Покретна

ВИТРИНА ЗА КЊИГЕ

1

КОМ

1970

2.500,00

СТО ПИСАЋИ “ЗОРА”

1

КОМ

1970

3.000,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
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ствар
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ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
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ствар
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ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1971

3.000,00

СЛИКА УЕТНИЧКА

1

КОМ

1977

455,90

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

3.307,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

ОРМАН ГАРДЕРОБЕР

1

КОМ

1987

2.507,09

СТО ПИСАЋИ 6720

1

КОМ

1970

3.000,00

СТО

1

КОМ

1959

3.000,00

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1987

3.000,00

СТОЛИЦА RS 3006/9

1

KOM

1987

600,00

СТОЛИЦА RS 3006/9

1

КОМ

1987

600,00

СТОЛИЦЕ

6

КОМ

1992

3.360,00

СТО ПИСАЋИ “ЗОРА”

1

КОМ

1970

3.000,00

СТО ПИСАЋИ 0908

1

КОМ

1981

3.000,00

СТОЛИЦА 3006/КШ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТО ДРВЕНИ СА ЈЕДНОМ ФИЈОКОМ

1

КОМ

1970

3.000,00

СТО ПИСАЋИ R-3541 KFM

1

КОМ

1973

3.000,00

СТО ПИСАЋИ РАДНИ СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1981

3.000,00

ФОТЕЉА КЛУПСКА ЦРНА

1

КОМ

1975

1.064,00

ФОТЕЉА КЛУПСКА ЦРНА

1

КОМ

1975

1.064,00

СТО КОНФЕРЕНЦИСКИ

1

КОМ

1975

5.000,00
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СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

ОРМАН 021984

1

КОМ

1989

2.500,00

ОРМАН 021991

1

КОМ

1989

2.500,00

СТО 023094

1

КОМ

1989

3.000,00

ФОТЕЉА 021513

6

КОМ

1989

6.000,00

КОМОДА СА ФИЈОКАМА 100Х6075 SM

1

KOM

2007

6.405,84

КОЖНА ФОТЕЉА ДИРЕКТОР 2

1

КОМ

2008

4.019,45

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

3.000,00

СТО ПИСАЋИ UF 1351 СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1981

3.000,00

СТОЛИЦА ДАКТИЛОГРАФСКА D-5

1

КОМ

1986

900,00

СТО ПИСАЋИ БЛАГАЈНИЧКИ

1

КОМ

1969

5.100,00

КАСА ЧЕЛИЧНА -БЛАГАЈНА-Х-2

1

КОМ

1969

9.360,00

ПЛАКАР

1

КОМ

1984

2.880,00

ДАКТИЛО СТОЛИЦА D-5 7016039

1

КОМ

1990

900,00

СЕФ НА КЉУЧ – КАСА

1

КОМ

2010

65.793,80

УСИСИВАЧ SE 60

1

КОМ

2004

2.577,58

ФРИЖИДЕР

1

КОМ

2004

5.947,55

ИТИСОН

1

КОМ

1984

2.400,00

КЛУБ СТАЗА 19.44

1

КОМ

1989

1.300,00

ОРМАН “РОЛО” 3025

1

КОМ

1972

9.744,90

ЧИВИЛУК ЗИДНИ

1

КОМ

1975

440,00

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

3.000,00

ВИТРИНА СТАКЛЕНА

1

КОМ

1960

2.400,00

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1979

3.000,00

ФОТЕЉА КЛУПСКА ЦРНА

1

КОМ

1975

1.064,00

СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

600,00

СЛИКА УМЕТНИЧКА

1

КОМ

1977

455,90

ОРМАН АРХИВСКИ СА 5 ФАХА

1

КОМ

1989

3.496,00

СТО КОНФЕРЕНЦИСКИ

1

КОМ

1993

2.400,00

СТОЛИЦЕ

5

КОМ

1992

2.500,00

02.СЕПТЕМБАР 2016
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ствар
Покретна
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ствар
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КОЖНА ФОТЕЉА СМХ-9014

1

КОМ

2008

2.110,00

КОЖНА ФОТЕЉА СМХ-9014

1

КОМ

2008

2.110,00

ОРМАН ТРОКРИЛНИ

1

КОМ

1960

3.496,00

СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1960

600,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

600,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

СТОЛИЦА 3006 СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦЕ

8

КОМ

1992

4.800,00

СТОЛИЦА “БЈАНКА”

1

КОМ

1995

600,00

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1969

3.000,00

МЕТАЛНЕ ПОЛИЦЕ

6

КОМ

1987

10.200,00

ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1978

3.000,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ
ТАПАЦ.ПЛАТНОМ
ЧИВИЛУК ЗИДНИ

1

КОМ

1986

600,00

1

КОМ

1975

440,00

СТО ВЕЛИКИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1978

4.700,00

ОРМАН МЕТАЛНИ СА 4 FAHA-KASA

1

KOM

1987

7.000,00

СТОЛИЦА 020023

2

KOM

1989

1.200,00

СТОЛИЦА

1

KOM

1992

600,00

СТОЛИЦА

1

KOM

1992

600,00

СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

600,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

КАС ЧЕЛИЧНА

1

КОМ

1984

8.000,00

СТО ПИСАЋИ СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

3.000,00

СТО ПИСАЋИ UF-135/1 СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1981

3.000,00

СТОЛИЦА “БЈАНКА”

1

КОМ

1995

600,00

СТОЛИЦА

1

КОМ

1992

600,00

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

3.674,00

ЧИВИЛУК ЗИДНИ

1

КОМ

1975

440,00

ОРМАН ЧЕЛИЧНИ СА ЧЕТИРИ ФАХА И ЈЕДНОМ
КАСЕТОМ

1

КОМ

1971

9.557,49

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

СТО КЛУПСКИ

1

КОМ

1975

3.000,00

ФОТЕЉА КЛУПСКА ЦРНА

1

КОМ

1975

1.064,00

ФОТЕЉА КЛУПСКА ЦРНА

1

КОМ

1975

2.128,00
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ФОТОКОПИР АПАРАТ IR 2016

1

КОМ

2006

32.500,00

СТО ПИСАЋИ “ЗОРА”

1

КОМ

1964

3.000,00

СТОЛИЦА 020023

1

КОМ

1989

600,00

СТО ПИСАЋИ UF 135/1 СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1981

3.000,00

СТОЛИЦА ДРВЕНА МЕТАЛНА

1

КОМ

1984

600,00

СТО ПИСАЋИ СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

3.000,00

СТОЛИЦА

1

КОМ

1992

600,00

ПЛАКАР

1

КОМ

1975

4.520,00

ЧИВИЛУК ЗИДНИ

1

КОМ

1975

440,00

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

3.000,00

ФОТЕЉА КЛУПСКА ЦРНА

1

КОМ

1975

1.064,00

СТО КОНФЕРЕНЦИСКИ

1

КОМ

1975

5.000,00

СЛИКА УМЕТНИЧКА

1

КОМ

1977

500,00

СТОЛИЦЕ 020023

6

КОМ

1989

3.360,00

СТО 020814

1

КОМ

1989

3.000,00

СТОЛИЦА “ЛУНА”

1

КОМ

1995

600,00

СТО ПИСАЋИ “ЗОРА”

1

КОМ

1970

3.000,00

ЧИВИЛУК СТОЈЕЋИ

1

КОМ

1970

520,00

СТО ПИСАЋИ СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

3.000,00

ПОЛИЦЕ НИСКЕ – ОРМАРИЋИ

1

КОМ

1993

5.200,00

СТО ПИСАЋИ 0908

1

КОМ

1981

3.000,00

СТОЛИЦА

1

КОМ

1992

600,00

МАШИНА РАЧ.”ВЕКТОР”ДИГИТРОН

1

КОМ

1979

3.000,00

ЧИВИЛУК СТОЈЕЋИ

1

КОМ

1963

440,00

СТО ПИСАЋИ “ЗОРА”

1

КОМ

1970

3.000,00

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

3.000,00

ПЛАКАР ЗА АРХИВУ ИЗ ТРИ ДЕЛА

1

КОМ

1976

7.200,00

СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

600,00

Покретна
ствар

СТОЛИЦА ТАПАЦИРАНА СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

600,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

СТО ПИСАЋИ СА МТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

3.000,00

СТОЛИЦА

1

КОМ

1992

600,00

МАШИНА РАЧУНСКА “СКАЛАР”-ДИГИТРОН

1

КОМ

1981

600,00
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СТО ПИСАЋИ F 135/1 СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1981

3.000,00

СТОЛИЦА 3006/ШК СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦА 3006 СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

ОРМАН “РОЛО” ТИП 3024

1

КОМ

1970

6.400,00

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1975

3.000,00

СТО ПИСАЋИ

1

КОМ

1964

3.000,00

СТО КЛУПСКИ

1

КОМ

1975

3.000,00

СТО ПИСАЋИ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

3.000,00

СТОЛИЦА 3006/КШ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

СТОЛИЦА 3006/КШ СА ГВОЗДЕНИМ РАМОМ

1

КОМ

1986

600,00

ОРМАН АРХИВСКИ СА 5 ФАХА

1

КОМ

1989

7.496,07

КОЖНА ФОТЕЉА СМХ-9014

1

КОМ

2008

2.872,80

СТО ПИСАЋИ СА МЕТАЛНИМ РАМОМ

1

КОМ

1984

3.000,00

VII – Рачунари и рачунарска опрема
Покретна
ствар

СЕРВЕР HPML110G5X3210,HP MEM 2GB,HP HDD
250 GB

1

КОМ

2009

30.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

РАЧУНАР OFFICE PC DESKTOP A14789541DA

1

КОМ

2010

49.500,00

ЛАСЕРСКИ ШТАМПАЧ SAMSUNG ML 1640

1

КОМ

2010

10.000,00

ПРЕН.РАЧУНАР СОФТ ПАК. ЗА НАПЛ.И КОНТ. ПАРК.
DPP 250

1

KOM

2010

350.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ DPP 250

1

KOM

2010

128.000,00

1

KOM

2010

350.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ DPP 250

1

КОМ

2010

128.000,00

ПРИНТЕР HPLY 6L

1

КОМ

1998

1.280,00

РАЧУНАР РС ИНТЕLC4 2.53

1

KOM

2006

15.000,00

OLYMPUS DIG APARAT FE-190

1

KOM

2007

6.132,42

IBM NOTEBOOK R51E – КОМПЈУТЕР

1

КОМ

2006

14.609,76

РАЧУНАР РС INTEL C2D E4500/MS

1

KOM

2008

27.813,62

HP LASERJET 1020 – ШТАМПАЧ

1

КОМ

2008

4.598,19

РАЧУНАР INTEL LGA CELERON 4

1

KOM

2008

16.483,40

РАЧУНАР РК РС Р100/PUNDIT P2-AE2/S754 MODEM
56K S6428

1

KOM

2007

16.934,86

Покретна
ствар

РАЧУНАР СТ 120 200В

1

КОМ

2005

5.949,84

ПРЕН.РАЧ.И
СОФ.ПАК.ЗА
КОНТ.ПАРКИРАЊА МС 6500S

НАПЛАТУ
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Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ЦД РЕГИСТАР

1

КОМ

2003

6.378,73

РАЧУНАР INTEL LGA CELERON 420

1

КОМ

2008

20.867,86

СКЕНЕР

1

КОМ

2002

1.600,00

РАЧУНАР РС INTEL CORE 2 DUO E4500 PC INTEL

1

KOM

2007

25.200,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

РАЧУНАР AMD HP2000+B/256MB/40GB/17

1

KOM

2003

9.360,00

PLANET ENW-9504 10/100MBPS PCI ETHER.W/0

1

KOM

2003

189,48

HP LASERJET 1320/A4/21PPM/16MB/DUPL

1

KOM

2006

6.000,00

РАЧУНАР AMD 1,2 GHZ

1

KOM

2001

3.000,00

КОМПЈУТЕР FSC SCALEO P D330/C2

1

KOM

2004

10.500,00

МОНИТОР 17-SAMSUNG SYNCMASTER 795MB TCO

1

KOM

2004

2.100,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

РАЧУНАР АMD THUNDERDBIRD SERVER

1

KOM

2001

8.960,00

РАЧУНАР INTEL LGA CELERON 420

1

KOM

2008

5.760,00

РАЧУНАР PIV AMD 2400

1

KOM

2003

12.160,00

СЕРВЕР HP ML 11OG6 INTEL

1

KOM

2011

14.136,00

РАЧУНАР РК РС Р100/PUNDIT P2-AE2/S754 MODEM
56K S6428

1

KOM

2007

8.400,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

РС INTEL C420 РАЧУНАР

1

КОМ

2008

10.908,00

КОМПЈУТЕР РС INTEL C4 2.53

1

KOM

2006

9.200,00

МОНИТОР 793 DF

1

KOM

2005

3.000,00

СЕРВЕР HP ML 11561 ML 115 G1 AMD OPTERON
1210 DUAL-CO

1

KOM

2007

39.424,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

ШТАМПАЧ ЛАСЕР SAMSUNG 2010PR

1

KOM

2008

5.000,00

РАЧУНАР BRAND FSC SC-P320 2.8 Ghz WINDOWS XP
PROFESSIC

1

KOM

2005

8.960,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

H.D.O. 80 8 – HUB

1

KOM

2002

2.055,75

КОМПЈУТЕР РС INTEL C4 2.53

1

КОМ

2006

9.500,00

ШТАМПАЧ EPSON MATRIČNI ST LX300+II

1

КОМ

2007

3.865,82

“STABILIZATOR”

1

KOM

1991

2.400,00

ХАРД ДИСК

1

КОМ

1998

1.600,00

WINDOWS XP HOME EDITION SP2 ENGLISH 3PK

1

KOM

2005

1.800,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

РАЧУНАР СТ 520-200В

1

КОМ

2005

8.400,00

1

KOM

2006

2.500,00

ШТАМПАЧ
НР
1280/A3+/14/11PPM/4800/8MB/USB

DESKJET
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VIII – ПТТ Опрема

Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТЕЛЕФОН GKH-T-2375 MXW

1

KOM

2001

1.200,00

ТЕЛЕФАКС КХ-FT67CE-G

1

KOM

2002

5.000,00

БЕЖИЧНИ ТЕЛЕФОН И ПУЊАЧ S3010 CO-G

1

КОМ

2002

2.500,00

KENWOOD KDCW427Y – КАСЕТОФОН 1568

1

КОМ

2004

3.000,00

ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ КХ-Т2371FXW-G

1

KOM

2002

500,00

ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ КХ-Т2371FXW

1

КОМ

2002

500,00

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА КХ-ТА308СЕ-G

1

KOM

2002

7.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ КХ-Т2371FXW-G

1

КОМ

2002

500,00

ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА
8UL.GRAD.LIN I 24 ЛОКАЛ

1

KOM

1996

20.000,00

Покретна
ствар
Покретна
ствар

ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ КХ-Т2371FXW

1

KOM

2002

500,00

ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ КХ-Т7730СЕ-G

1

KOM

2002

1.500,00

КАРАБИН ЛОВАЧКИ 8 V 57

1

KOM

1987

11.000,00

ПИШТОЉ М-57 КАЛИБАР 7,62

1

КОМ

1987

5.500,00

“ПАНАСОНИК” 123210

IX – Опрема за обезбеђење
Покретна
ствар
Покретна
ствар

УКУПНО (I - IX):
СВЕГА УКУПНО:

Општина Књажевац, као једини оснивач
јавног предузећа, власник је 100% удела у основном
капиталу јавног предузећа.
Основни капитал Јавног предузећа
усклађује се сваке године по изради завршног
рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције
за привредне регистре уколико је у претходној
пословној години дошло до промене основног
капитала.
Члан 63.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Јавног предузећа , у складу са законом и
актима Скупштине општине.
По основу улагања средстава из става 1.
овог члана општина Књажевац у Јавном предузећу ,
стиче уделе и права по основу тих удела.
Капитал у Јавном предузећу подељен на
уделе уписује се у регистар.
9. ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА

56.595.063,61
87.022.157,11
Члан 64.
О повећању или смањењу основног
капитала Јавног предузећа одлучује Скупштина
општине као оснивач у складу са законом.
10. СРЕДСТВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 65.
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
-продајом производа и
услуга,
-из кредита,
-из донација и поклона,
-из буџета оснивача и буџета Републике
Србије
- наменских средстава других нивоа власти
и
-из осталих извора, у складу са законом.
11. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ
Члан 66.
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За своје обавезе јавно предузећа одговара
својом целокупном имовином.
12. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
Члан 67.
Јавно предузеће не може да отуђи имовину на
којој јавно предузеће не може да стекне својину.
Јавно предузеће не може отуђити ствари
(покретне и непокретне) у јавној својини на којима
има право коришћења.
Стварима у јавној својини које је оснивач
уложио у јавно предузеће преносом права
коришћења и у државину, без преноса права
својине, јавно предузеће не може да располаже, без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
13. РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 68.
Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа, велике вредности, која је у
непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса не може се вршити без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
Јавно предузеће не може отуђити или на
други начин располагати имовином велике
вредности, осим на начин и по поступку који је
прописан законом којим се уређује положај
привредних друштава и другим прописима, без
сагласности оснивача- Скупштине општине.
14. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 69.
Унапређење рада и развоја јавног
предузећа,
заснива
се
на
дугорочном
и
средњерочном плану рада и развоја, који доноси
надзорни одбор.
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, националним стратегијама и
другим одговарајућим прописима.
Члан 70.
Планови и програми јавног предузећа су:
- годишњи програм пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и
развоја Јавног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни
програми за коришћење субвенције, гаранције или
других средстава).
Планови и програми јавног предузећа из
става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају
се Скупштини општине најкасније до 1. децембра
текуће године за наредну годину.

Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Скупштина општине.
Члан 71.
Годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама;
2) планиране набавке;
3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити,
односно планирани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена
производа и услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за
помоћ,
спортске
активности,
пропаганду
и
репрезентацију.
Измене и допуне годишњег, односно
трогодишњег програма пословања могу се вршити
искључиво из стратешких и државних интереса или
уколико се битно промене околности у којима јавно
предузеће послује.
Члан 72.
Ако Надзорни одбор Јавног предузећа до
почетка календарске године не донесе годишњи,
односно трогодишњи програм пословања, до
доношења тог програма зараде запосленима се
обрачунавају и исплаћују на начин и под условима
утврђеним годишњим, односно трогодишњим
програмом пословања за претходну годину.
Члан 73.
Јавно предузеће је дужно да Општинском
већу доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља
се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 1. Овог
члана, надлежни орган оснивача- Општинско веће
сачињава и доставља информацију надлежном
министарству о степену усклађености планираних и
реализованих активности.
Поред информације из претходног става,
Општинско
веће
доставља
надлежном
министарству анализу пословања јавног предузећа,
са предузетим мерама за отклањање поремећаја у
пословању предузећа.
Јавно предузеће је дужно да Скупштини
општине достави годишњи извештај о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања, ради информисања.
Извештај из става 3. овог члана доставља
се по истеку календарске године.
Члан 74.
Јавно предузеће мора имати извршену
ревизију финансијских извештаја од стране
овлашћеног ревизора.
Финансијски извештај са извештајем
овлашћеног ревизора, јавно предузеће доставља
Скупштини општине, ради информисања.
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15. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК И
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ПРОЦЕСА РАДА УСЛЕД
ВИШЕ СИЛЕ
Члан 75.
У јавном предузећу право на штрајк
остварује се у складу са законом.
У случају да у јавном предузећу нису
обезбеђени услови за остваривање редовног
процеса рада услед више силе, Скупштина
општине, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице, поступа у складу са
законом.

Јавно предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног
одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне,
односно извод из тог програма ако јавно предузеће
има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са
мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.

16. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 76.

21. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ЗАШТИТА
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

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.
17. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 77.
Права, обавезе и одговорности запослених
из радног односа уређују се Законом, правилником
о раду или колективним уговором Јавног предузећа
у складу са законом, актима оснивача и општим
актима јавног предузећа.
Колективни уговор јавног предузећа мора
бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
18. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА
РАДУ
Члан 78.

Доступност информација од јавног значаја
јавно предузеће врши у складу са одредбама закона
који
регулише
област
слободног
приступа
информацијама од јавног значаја.
Јавно предузеће је дужно да формира
евиденције података о личности корисника
комуналне услуге и да са истим поступа у складу са
законом који регулише наведену област.
22. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 82.
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.
23. ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

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.
19. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 79.
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.
20. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 80.
Рад Јавног предузећа је јаван.
За
јавност
рада
Јавног
одговоран је директор.

Члан 81.

предузећа

Члан 83.
Општи акти јавног предузећа су статут,
правилници и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт јавног
предузећа.
Други општи акти јавног предузећа морају
бити у сагласности са статутом.
Члан 84.
Статутом јавног предузећа уређују се:
пословно име и седиште јавног предузећа;
делатност јавног предузећа; заступање; начин
распоређивања добити и покриће губитака; резерве;
органи јавног предузећа и именовање, разрешење и
делокруг органа јавног предузећа; општи акти и
начин њиховог доношења; права, обавезе и
одговорност органа јавног предузећа; начин
статусних промена јавног предузећа; печат и
штамбиљ; заштита животне средине и друга питања
значајна за рад и пословање јавног предузећа и за
остваривање права, обавеза и одговорности
запослених у јавном предузећу, у складу са
законом.
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24. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБE
Члан 85.
Јавно предузеће дужно је да Статут и друга
општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/2013, 5/2014 и 22/2014),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 02.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I

Члан 86.
Чланови
Надзорног
одбора
јавног
предузећа, који не испуњавају услове из члана 32.
ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати,
најкасније до 4. септембра 2016. године.
Председник и чланови Надзорног одбора
Јавног предузећа разрешавају се пре истека
периода на који су именовани уколико Надзорни
одбор не донесе дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја у року од годину дана
од дана ступања на снагу овог Закона о јавним
предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017.
године.
Омил
Ранђеловић,
директор
јавног
предузећа, који је изабран на јавном конкурсу у
складу са одредбама Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13- аутент.
тумачење и 44/14- др. закон), наставља са радом до
истека мандата.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о
реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“
Књажевац за 2015. годину, број 475 од 20.06.2016.
године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
„Топлана“ Књажевац, на седници одржаној дана
06.07.2016. године, Одлуком број 507.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
III
Решење
доставити:
ЈКП
„Топлана“
Књажевац, Општинској управи Књажевац Одељењу за привреду и друштвене делатности и
а/а.
Број: 023 - 38/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац

Члан 87.
Јавно предузеће наставља са радом у
складу са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), другим
законским и подзаконским прописима, овом
Одлуком и другим актима.
Члан 88.
Овлашћује се директор Јавног предузећа
да изврши упис усаглашавања оснивачког акта код
Агенције за привредне регистре.
Члан 89.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради
усклађивања са законским прописима („Сл. лист
општине Књажевац „ бр. 4/2013 и 5/2014).
Члан 90.

ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
13
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана
24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац –
Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“,
број 12/2014 и 14/2014 - Исправка Пречишћеног
текста) и члана 30. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 02.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора
ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац
1.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број: 023 - 56/2016-01
Дана: 02.09.2016. године
Књажевац

У Надзорни одбор ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац именују се:
1.

ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
12
На основу члана 30. став 1. тачка 25.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“ број 4/09 и 10/2015) и члана 14. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за производњу и снабдевање паром и
топлом
водом
„Топлана“
Књажевац,
ради

2.

3.

Јасмина Ракочевић, дипл. грађевински
инжењер, из Књажевца, улица Поручника
Атанацковића број 44, за председника,
представник оснивача,
Ђорђе Ћирковић, дипл. грађевински
инжењер, из Књажевца, улица 9 - те
бригаде број 23/18, за члана, представник
оснивача,
Лидија Милановић, дипл. инж.
грађевинарства, из Књажевца, улица
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Сремског фронта број 16, за члана,
представник запослених.

2.
Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Књажевац
именује се на мандатни период од четири године.

2.
Надзорни одбор ЈП „Дирекција за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац именује се на мандатни период од
четири године.

3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.

3.
4.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
4.
Ступањем на снагу овог Решења престаје
мандат председнику и члановима Надзорног одбора
именованим Решењима: број 023-47/2013-01 од
24.06.2013. и број 023 – 99/2013-01, од 31.10.2013.
године.

Ступањем на снагу овог Решења престаје
мандат председнику и члановима Надзорног одбора
именованим Решењем број 023- 46/2013-01 од
24.06.2013. и број 023 – 66/2014-01, од 04.07.2014.
године.
5.
Решење
доставити:
именованим
разрешеним, ЈКП „Стандард“ Књажевац и а/а.

и

5.
Решење
доставити:
именованим
и
разрешеним, ЈП „Дирекцији за развој, урбанизам и
изградњу општине Књажевац“ Књажевац и а/а.

ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић

Број: 023 - 57/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац

15
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић

14
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана
29. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац („Сл.
лист општине Књажевац“, број 4/2013, 5/2014) и
члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 02.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац
1.
У Надзорни одбор ЈКП „Стандард“
Књажевац именују се:
1.

2.

3.

Број: 023 - 58/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац

Љубиша Богосављевић, дипл. правник, из
Књажевца, улица Јанка Катића број 17/27,
за председника, представник оснивача.
Љубиша Михајловић, дипл. грађевински
инжењер, из Књажевца, улица Светозара
Марковића број 41/1, за члана, представник
оснивача.
Братислав Милијић, дипл. грађевински
инжењер, из Књажевца, улица Али Агићева
број 2-1/2, за члана, представник
запослених.

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана
26. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број
4/2013 и 6/2013) и члана 30. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09
и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, на
седници одржаној 02.09.2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора
ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“
Књажевац
1.
У Надзорни одбор ЈП „Спортско туристички
ресурси Књажевац“ Књажевац именују се:
1.

2.

3.

Саша Игњатовић, дипл. економиста, из
Књажевца, улица Моше Пијаде број 7, за
председника, представник оснивача,
Владан Тошић, дипл. инж. машинства, из
Књажевца, улица Кеј Вељка Влаховића број
7, за члана, представник оснивача,
Драгица Ђаковска - Манојловић, дипл.
економиста, из Књажевца, улица Јанка
Катића број 17/5, за члана, представник
запослених.
2.

Надзорни одбор ЈП „Спортско туристички
ресурси Књажевац“ Књажевац именује се на
мандатни период од четири године.
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Конкурс за доделу средстава

3.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
4.
Ступањем на снагу овог Решења престаје
мандат председнику и члановима Надзорног одбора
именованим Решењем број 023-44/2013-01 од
24.06.2013. и број 023 – 59/2014-01, од 16.06.2014.
године.
5.
Решење
доставити:
именованим
и
разрешеним, ЈП „Спортско туристички ресурси
Књажевац“ Књажевац и а/а.
Број: 023 - 59/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић
16
На основу члана 20. став 1. тачка 39.члана
32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи
(''Сл. гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон),
члана 30. став 1. тачка 8. Статута општине
Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац”, број 4/09
и 10/2015), а у вези са чланом 54. Закона о
буџетском систему (''Сл. гласник РС'' број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон и 103/2015), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној дана 02.09.2016. године,
доноси

Члан 3.
Општина Књажевац финансира пројекте
месних заједница путем јавног конкурса. Износ
средстава за финансирање пројеката месних
заједница одређује се Одлуком о буџету општине
Књажевац за сваку годину у којој се финансирају
пројекти месних заједница.
Члан 4.
Конкурс за финансирање пројеката месних
заједница (у даљем тексту: конкурс) расписује се до
28. фебруара текуће године.
Конкурс се објављује на интернет страни
општине Књажевац www.knjazevac.rs и другим
локалним медијима .
Захтев за финансирање пројекта по
расписаном конкурсу месне заједнице достављају у
року од 30 дана, од дана објављивања.
Уколико
средства
за
финансирање
пројеката месних заједница предвиђена Одлуком о
буџету општине Књажевац за текућу годину не буду
у целости расподељена по конкурсу из става 1. овог
члана, конкурс може поново да распише у року од
30 дана од дана окончања поступка по предходном
конкурсу.
Области за које се могу користити
средства
Члан 5.
Области за које се могу користити средства
јесу:
2.

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ
ДОПРИНОСЕ УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТА ГРАЂАНА
У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
I Опште одредбе
3.
Члан 1.
Овoм Одлуком уређују се услови и начин,
односно намена средстава, поступак додељивања
средстaва, критеријуми за доделу средстава и друга
питања од значаја за финансирање пројеката
месних заједница.
4.
Члан 2.
Основни циљеви финансирања пројеката
месних заједница јесу:
Унапређење квалитета живота у сеоским
срединама
на
територији
општине
Књажевац
Укључивање осетљивих друштвених група
(млади, жене, инвалидна лица и сл.) у
друштвени живот и њихово економско
оснаживање
Заустављање миграција из сеоских средина
и оживљавање села.
II Услови и поступак финансирања

5.

Грађанска партиципација (подразумева
сваку активност којом се грађани активно
укључују у процес доношења јавних одлука
и тако утичу на квалитет свог и живота
својих суграђана, програми и акције које за
циљ имају подизање капацитета месних
заједница кроз разне облике комуникације
са грађанима , промоцију принципа
удруживања,
организовање
стручних
састанака,
и
трибина,
промоција
волонтеризма, умрежавање и промоција
грађанских, хуманитарних и европских
вредности).
Подстицање руралног развоја и развоја
пољопривреде
у
циљу
смањењa
миграција становништва (пројекти из
области развоја органске производње,
задругарства – удруживања и едукације
пољопривредних
произвођача,
представљања готових производа итд).
Диверсификација
економских
активности на селу (Подршка развоју
туризма
– туристичка сигнализација,
уређење
туристичких
локалитета,
промоција природних потенцијала, јавни
тоалети ; Подршка старим занатима и сл.).
Унапређење културних садржаја и
друштвеног живота на селу ( подршка
развоју нових садржаја домова културе,
формирање
друштвених
клубова,
формирање нових кутлурно уметничких
група, осмишљавање нових културних
садржаја и
манифестација, санација
културно – историјских споменика, очување
традиције, итд.).
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Заштита животне средине и унапређење
комуналних услуга (сакупљање, одлагање
и одвожење кућног и других врста отпада,
чишћење растиња, уређење гробља,
уређење јавних чесми, различите акције
уклањања отпада и санирања последица
загађења итд.).
Подршка младима на селу (креативност и
квалитетно провођење слободног времена
младих,
омладински
волонтеризам,
спортске
манифестације,
унапређење
здравља младих).
Оснаживање положаја жена (унапређење
здравља
жена,
подршка
женском
предузетништву
и
удруживању,
информативни и образовни програми за
активније укључивање жена у друштвени
живот и сл.).

7. појединачне стипендије за студије или
курсеве;

8. плаћање услуге превоза такси возилом,
ваздушним или воденим саобраћајем;

9. ставке које се већ финансирају из других
извора.
Трајање програма или пројекта
Члан 8.
Предвиђено време трајања пројекта је у
току једне буџетске године, и дефинисаће се јавним
конкурсом, а зависи од потписивања Уговора о
реализацији пројекта.
Потребна документација за
конкурисање
Члан 9.
Пројектну документацију за конкурисање

Право пријаве на конкурс
Члан 6.
Право пријаве на конкурс и на доделу
средстава имају месне заједнице са територије
oпштине Књажевац које испуњавају следеће услове:
1) да су позитивно пословале у претходној
години
2) да предлог пројекта буде у складу са
циљевима расписаног јавног конкурса
3) да се пројектне активности реализују на
територији општине Књажевац
4) да подносилац располаже кадровским и
техничким капацитетима да управља
пројектним активностима
5) да подносилац има реалан финансијски
план за предложени пројекат.
Месна
заједница
може
аплицирати
самостално или заједнички са другим месним
заједницама, при чему Месна заједница може бити
подносилац пријаве само на једном пројекту, док у
осталим пројектима може учествовати као партнер
на пројекту.
Две или више месних заједница могу
заједнички конкурисати за финансирање пројекта,
под истим условима.
Максимални износ пројекта
Члан 7.
Висина тражених/одобрених средстава
биће расписана конкурсом. Сви предлози пројеката
изнад максималног износа биће дисквалификовани.
Обавезно је учешће месне заједнице од
мин 10% у финансирању реализације пројектних
активности.
Неприхватљиви трошкови су:
1. покривање губитака или дуговања;
2. пристигле пасивне камате;
3. куповина земље или зграда;
4. плаћање истих лица по различитом основу
у оквиру реализације једног пројекта;
5. дневнице (дневнице, по потреби, укључити
у предвиђене накнаде за обављање
предвиђеног посла);
6. појединачна спонзорства за учешће на
радионицама,
семинарима,
конференцијама, конгресима;

чине:
-

-

1.
2.

3.

Одлука Савета Месне заједнице о избору
пројекта за конкурисање
Попуњен предлог пројекта у прописаној
апликационој форми, одштампан и оверен у
два примерка и у електронској форми на
ЦД
Изјава о кофинансирању пројекта из других
извора
Антикорупцијска изјава коју потписују
кофинансијер и подносилац пројекта.
Допунска документација:
Биографије особа ангажованих на пројекту;
Копија уговора или другог документа на
основу кога су обезбеђени други извори за
кофинансирање
Акт о партнерству (уколико је предвиђено
партнерство више месних заједница).

Начин пријављивања пројеката на
конкурс
Члан 10.
Пројектне пријаве се могу поднети путем
поште
или директно на писарници Општинске
управе Књажевац.
Конкурсна документација се доставља у
једној запечаћеној коверти са назнаком на предњој
страни коверте, где мора бити наведен назив и
адреса подносиоца пријаве, назив и област
конкурса.
Испод адресе општине Књажевац мора бити
наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА
РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока,
пријаве са непотпуном документацијом, поднете на
неодговарајућем обрасцу, непотписане
или за
намене супротне овом конкурсу, као и пријаве
достављене путем факса или електронске поште,
неће се разматрати. Комисија исте закључком
одбацује и пошиљаоцу враћа неотворену коверту.
Одлучивање о додели средстава
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Члан 11.
Стручни
преглед
и
вредновање
предложених
програма
врши
Комисија
за
финансирање пројеката месних заједница Општине
Књажевац. (у даљем тексту: Комисија)
Комисију Решењем формира Председник
општине из редова одборника Скупштине општине
Књажевац, Општинског већа општине Књажевац
или запослених у Општинској управи Књажевац.
Комисија ће прегледати и оценити
примљене пројекте у року од 15 дана, од дана
затварања јавног конкурса.
Комисија
може
подносиоцу
пројекта
предложити корекције предлога пројекта у делу који
се односи на средства потребна за реализацију
пројектних активности.
Коначну Одлуку о поднетим пројектима
доноси Председник општине након увида у

Извештај Комисије о прегледу и оцени приспелих
пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката
месних заједница из буџета општине Књажевац и
консултација са члановима Комисије. Одлука се
објављује на званичном сајту општине Књажевац у
року од 30 дана, од дана затварања јавног конкурса.
Против Одлуке из претходног става може
се поднети приговор Општинском већу општине
Књажевац у року од 8 дана, од дана објављивања
Одлуке на званичном сајту општине Књажевац.
Критеријуми за доделу средстава
Члан 12.
Све предлоге програма који су испунили
услове конкурса, Комисија ће вредновати на основу
следећих критеријума:

Максималан
број поена

Критеријуми

1. Усклађеност циљева и резултата предлога пројекта са циљем
конкурса

20

2. Капацитет подносиоца пројекта

10

4. Обухват и укљученост осетљивих циљних група (млади, жене, инвалидна
лица)

15

5. Одрживост и иновативност пројекта

15

6. Сврсисходност и рационалност трошкова пројекта

20

7. Видљивост пројекта

10

8. Успешност у реализацији претходних пројеката које је финансирала
општина Књажевац
МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОЕНА
Уговор о додели средстава
Члан 13.
По коначности одлуке о избору пројеката
месних заједница, Председник општине закључиће
уговоре са месним заједницама о додели средстава
и реализацији пројеката.
Обавезе корисника средстава

1.
7.

9.

Члан 14.
Корисник средстава обавезује се да:
одобрена средства
користи искључиво
наменски;
без одлагања обавести oпштину Књажевац
о свим околностима које угрожавају или
онемогућавају
наменски
утрошак
средстава;
достави
oпштини
Књажевац
писани
финансијски
извештај
о
наменски
утрошеним
средствима,
фотокопије

+10/0/-10

100
комплетне документације (изводи из
трезора,
рачуни,
фактуре,
уговори,
отпремнице) најкасније до дана назначеног
у Уговору;
10. достави фотографије са догађаја, и другу
фото документацију која документује
реализацију пројектних активности
11. у свим публикацијама, изјавама за медије,
објавама
на
друштвеним
мрежама,
специјалним емисијама , ТВ и аудио
материјалима о пројекту, обавезан је да
наведе извор финансирања пројекта и
назив конкурса
6. омогући Буџетској инспекцији несметану
контролу наменског и законитог коришћења
средстава, која подлежу контроли примене
закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог
коришћења
средстава,
коју
обавља
Буџетска инспекција општине Књажевац;
7. омогући општини Књажевац мониторинг
над спровођењем Пројекта.
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Праћење извршавања Уговора
Члан 15.
Општина Књажевац је овлашћена да
раскине Уговор и захтева наплату потраживања са
законском затезном каматом од дана пријема
средстава, до дана повраћаја средстава, уколико
Корисник средстава:
1. не испуни обавезе утврђене Уговором;
2. о битним околностима везаним за
испуњење својих обавеза из Уговора, нетачно или
непотпуно извести општину Књажевац;
3. својом кривицом не изврши у целости или
изврши неблаговремено, или уопште не може да
испуни своје обавезе преузете Уговором;
4. употреби средства ненаменски или у
предвиђеном року не достави општини Књажевац
писани извештај.
III Завршна одредба
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац''.
Број: 016 - 5/2016-01
02.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић

СТРАНА 105

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 23 02.СЕПТЕМБАР 2016

САДРЖАЈ
1
ЗАКЉУЧАК…………………..........…………………………………………………………………………………1
2
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ.........................................................5
3
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ..................................5
4
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА КОЈИМА
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ................................................................................................6
5
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА
ЈАВНИМ И ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА......................................................................................................6
6
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИНИЋЕВО........................10
7
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ – ПРЕВОЗНОГ СРЕДСТВА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ..........................................................................................................14
8
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ
РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА.......15
9
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И ТОПЛОМ ВОДОМ „ТОПЛАНА“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ
УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА...................................................................................28
10
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ,
УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА
ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА......................................................................................................................45

02.СЕПТЕМБАР 2016

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 23 СТРАНА 106

11
ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“
КЊАЖЕВАЦ РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА.................................................70
12
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА“
КЊАЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ................................................................................................................99
13
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА
РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ.....................................99
14
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „СТАНДАРД“
КЊАЖЕВАЦ.............................................................................................................................................100
15
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „СПОРТСКО
ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ КЊАЖЕВАЦ“ КЊАЖЕВАЦ...........................................................................100
16
ОДЛУКУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТА
ГРАЂАНА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ........................101

СТРАНА 107

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ - БРОЈ 23 02.СЕПТЕМБАР 2016

ИЗДАВАЧ: Општина Књажевац – Одељење за Општу управу и заједничке послове

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горица Петровић,дипл.правник
РЕДАКЦИЈА: 19350 Књажевац, Милоша Обилића 1 ТЕЛЕФОНИ:019 731 623 ФАКС:019 732 730

