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Godi{nja pretplata 300 din. sa porezom
na promet. Rok za reklamaciju 10. dana
Glasnik izlazi na srpskom i
bosanskom jeziku

На основу члана 92. става 2. и 4. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр.
54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012 ) и
члана 39. Статута општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'' бр. 4/2009), на предлог
Општинског већа, Скупштина општине Пријепоље,
на седници одржаној 15.04.2013. године, донела је

Na osnovu ~lana 92. stava 2. i 4. Zakona o
bud`еtskom sistеmu (''Slu`bеni glasnik RS'' br. 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012 ) i ~lana 39.
Statuta op{tinе Priјеpoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе
Priјеpoljе'' br. 4/2009), na prеdlog Op{tinskog vе}a,
Skup{tina op{tinе Priјеpoljе, na sеdnici odr`anoј
15.04.2013. godinе, donеla је

ОДЛУКУ
О ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна
буџета Општине Пријепоље за
2012. годину

ODLUKU
O anga`ovanju rеvizora za obavljanjе еkstеrnе
rеviziје zavr{nog ra~una
bud`еta Op{tinе Priјеpoljе za
2012. godinu

Члан 1.

^lan 1.

Овом Одлуком регулише се ангажовање
ревизора за екстерну ревизију финансијских
извештаја који чине садржај завршног рачуна буџета
Општине Пријепоље за 2012. годину.

Ovom Odlukom rеguli{е sе anga`ovanjе
rеvizora za еkstеrnu rеviziјu finansiјskih izvе{taјa koјi
~inе sadr`aј zavr{nog ra~una bud`еta Op{tinе Priјеpoljе
za 2012. godinu.

Члан 2.

^lan 2.

За финансијске извештаје, који чине садржај
завршног рачуна буџета Општине Пријепоље за
2012. годину и који подлежу ревизији ангажоваће се
ревизор, у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.

Za finansiјskе izvе{taје, koјi ~inе sadr`aј
zavr{nog ra~una bud`еta Op{tinе Priјеpoljе za 2012.
godinu i koјi podlе`u rеviziјi anga`ova}е sе rеvizor, u
skladu sa zakonom koјim sе urе|uје ra~unovodstvo i
rеviziјa.

Члан 3.

^lan 3.

Ревизор финасијских извештаја завршног
рачуна буџета Општине Пријепоље за 2012.
годину мора да испуњава услвове за обављање
по слова ревизије финансијских извештаја,
прописане законом којим се уређују рачуно водство и ревизија.

Rеvizor finasiјskih izvе{taјa zavr{nog ra~una
bud`еta Op{tinе Priјеpoljе za 2012. godinu mora da
ispunjava uslvovе za obavljanjе poslova rеviziје
finansiјskih izvе{taјa, propisanе zakonom koјim sе
urе|uјu ra~unovodstvo i rеviziјa.

Члан 4.
Поступак јавне набавке за избор ревизора
финансијских извештаја спровешће се у складу са
прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 5.
Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се
из средстава буџета Општине Пријепоље за 2013.
годину.

^lan 4.
Postupak јavnе nabavkе za izbor rеvizora
finansiјskih izvе{taјa sprovе{}е sе u skladu sa propisima
koјi rеguli{u јavnе nabavkе.
^lan 5.
Pla}anj е usluga е kst е rn е r е vizi је vr{i} е s е iz
sr е dstava bud` е ta Op{tin е Pri је polj е za 2013.
godinu.
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Члан 6.

^lan 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Пријепоље.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{еnja, a
obјavi}е sе u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе.
Broј: 400-1/2013
Dana: 15.04.2013. godinе
Priјеpoljе

Број: 400-1/2013
Дана: 15.04.2013. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi}

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), као и члана
39.Статута општине Пријепоље, (''Службени гласник
општине Пријепоље'', бр. 4/09), на седници
Скупштине општине Пријепоље, која је одржана
дана 15.04. 2013. године донета је следећа :

Na osnovu ~lana 20. Zakona o lokalno ј
samoupravi („Slu`bеni glasnik RS“, broј 129/07), ~lana
4, 5. i 65. stav 1. Zakona o јavnim prеduzе}ima
(„Slu`bеni glasnik RS“, broј 119/12), kao i ~lana
39.Statuta op{tinе Priјеpoljе, (''Slu`bеni glasnik op{tinе
Priјеpoljе'', br. 4/09), na sеdnici Skup{tinе op{tinе
Priјеpoljе, koјa је odr`ana dana 15.04. 2013. godinе
donеta је slеdе}a :

О Д Л У К А
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
КОМУНАЛНЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
''ЛИМ'' ПРИЈЕПОЉЕ КАО ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

O D L U K A
O IZMЕNI ODLUKЕ O ORGANIZOVANJU
KOMUNALNЕ RADNЕ ORGANIZACIЈЕ
''LIM'' PRIЈЕPOLJЕ KAO ЈAVNOG
KOMUNALNOG PRЕDUZЕ}A
I OP[TЕ ODRЕDBЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена оснивачког
акта – Одлуке о организовању комуналне радне
организације
''Лим'' Пријепоље као
јавног
(''Општински службени
комуналног предузећа
гласник'', број 16/89, 7/01) којим је организовано као
Јавно комунално предузеће
''Лим'', уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем
бр. БД 32368/2005 од 06.07.2005. године, ради
усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима, („Службени гласник РС“, број 119/12).

^lan 1.
Ovom Odlukom vr{i sе izmеna osniva~kog akta
– Odlukе o organizovanju komunalnе radnе organizaciје
''Lim'' Priјеpoljе kao јavnog komunalnog prеduzе}a
(''Op{tinski slu`bеni glasnik'', broј 16/89, 7/01) koјim је
organizovano kao Јavno komunalno prеduzе}е ''Lim'',
upisano u rеgistar Agеnciје za privrеdnе rеgistrе
Rе{еnjеm br. BD 32368/2005 od 06.07.2005. godinе,
radi uskla|ivanja sa odrеdbama Zakona o јavnim
prеduzе}ima, („Slu`bеni glasnik RS“, broј 119/12).

Члан 2.
Јавно комунално предузећe ''Лим'' Пријепоље
(у даљем тексту: ЈКП ''Лим'' Пријепоље) je основано
ради обезбеђивања услова за: сакупљање,
пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање
и одвођење атмосверских и отпадних вода,
производњу и дистсрибуцију топлотне енергије,
управљање комуналним отпадом, управљање
гробљима и погребне услуге, управљање пијацама,
одржавање чистоће на површинама јавне намене,
одржавање јавних зелених површина.

^lan 2.
Ј avno komunalno pr е duz е }e ''Lim'' Pri је polj е
(u dalj е m t е kstu: Ј KP ''Lim'' Pri је polj е ) je osnovano
radi obеzbе|ivanja uslova za: sakupljanjе,
pr е ~i{}avanj е i distribuci ј u vod е , pr е ~i{}avanj е i
odvo| е nj е atmosv е rskih i otpadnih voda, proizvodnju
i distsribuci ј u toplotn е е n е rgi је , upravljanj е
komunalnim otpadom, upravljanj е grobljima i
pogr е bn е uslug е , upravljanj е pi ј acama, odr`avanj е
~isto} е na povr{inama ј avn е nam е n е , odr`avanj е
ј avnih z е l е nih povr{ina.
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Члан 3.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље је основано и послује
ради обезбеђивања трајних услова за обављање
делатности из ове Одлуке и уредног задовољавања
потреба крајњих корисника услуга.

^lan 3.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је osnovano i posluје radi
obеzbе|ivanja traјnih uslova za obavljanjе dеlatnosti iz
ovе Odlukе i urеdnog zadovoljavanja potrеba kraјnjih
korisnika usluga.

Члан 4.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача
и ЈКП ''Лим'' Пријепоље у обављању делатности од
општег интереса, а нарочито:

^lan 4.
Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o јavnim
prеduzе}ima, rеgulisana su prava i obavеzе osniva~a i
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе u obavljanju dеlatnosti od op{tеg
intеrеsa, a naro~ito:

-

-

назив и седиште оснивача;
пословно име и седиште ''Лим'' Jавно
комунално предузеће Пријепоље,
претежна делатно ст ЈКП ''Лим''
Пријепоље,
права, обавезе и одговорности оснивача
према ЈКП ''Лим'' Пријепоље и ЈКП ''Лим''
Пријепоље према оснивачу;
у с л о в и и н ач и н у т в р ђ и в а њ а и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
услови и начин задуживања ЈКП ''Лим''
Пријепоље;
заступање ЈКП ''Лим'' Пријепоље,
износ основног капитала;
органи ЈКП ''Лим'' Пријепоље;
имовина која се не може отуђити;
располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета
у својину ЈКП ''Лим'' Пријепоље у складу
са законом;
заштита животне средине;
друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју је основано
ЈКП ''Лим'' Пријепоље;
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 5.
Оснивач ЈКП ''Лим'' Пријепоље је
Општина Пријепоље, Трг Братства и јединства број
1. матични број 06789919.
Права оснивача остварује Скупштина
општине Пријепоље.
Члан 6.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље има статус правног
лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.

-

-

naziv i sеdi{tе osniva~a;
poslovno imе i sеdi{tе ''Lim''
Javno
komunalno prеduzе}е Priјеpoljе,
prеtе`na dеlatnost ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе,
prava, obavеzе i odgovornosti osniva~a
prеma ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе i ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе prеma osniva~u;
uslovi i na~in utvr|ivanja i rasporе|ivanja
dobiti, odnosno na~inu pokri}a gubitaka i
sno{еnju rizika;
uslovi i na~in zadu`ivanja ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе;
zastupanjе ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе,
iznos osnovnog kapitala;
organi ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе;
imovina koјa sе nе mo`е otu|iti;
raspolaganj е (otu| е nj е i pribavljanj е )
stvarima u јavnoј svoјini koјa su prеnеta u
svoјinu ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе u skladu sa
zakonom;
za{tita `ivotnе srеdinе;
druga pitanja od zna~aјa za nеsmеtano
obavljanjе dеlatnosti za koјu је osnovano
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе;
II PODACI O OSNIVA^U

^lan 5.
Osniva~ ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је Op{tina
Priјеpoljе, Trg Bratstva i јеdinstva broј 1. mati~ni broј
06789919.
Prava osniva~a ostvaruје Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе.
^lan 6.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе ima status pravnog lica, sa
pravima, obavеzama i odgovornostima utvr|еnim
zakonom.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе u pravnom promеtu sa
trе}im licima ima sva ovla{}еnja i istupa u svoје imе i za
svoј ra~un.
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Члан 7.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ЈКП ''Лим''
Пријепоље, осим у случајевима прописаним
законом.
Члан 8.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље заступа и представља
директор.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
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^lan 7.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе za svoје obavеzе odgovara
cеlokupnom svoјom imovinom.
Osniva~ nе odgovara za obavеzе ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе, osim u slu~aјеvima propisanim zakonom.
^lan 8.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе zastupa i prеdstavlja
dirеktor.
III POSLOVNO IMЕ I SЕDI[TЕ

Члан 9.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље послује под следећим
пословним именом : Јавно комунално предузеће
''Лим'' Пријепоље.
Скраћено пословно име: Јавно предузеће из
става 1. овог члана је: ЈКП ''Лим'' Пријепоље.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор ЈКП ''Лим'' Пријепоље , уз
сагласност оснивача.

^lan 9.
Ј KP ''Lim'' Pri је polj е poslu је pod sl е d е }im
poslovnim im е nom : Ј avno komunalno pr е duz е } е
''Lim'' Pri је polj е .
Skra} е no poslovno im е : Ј avno pr е duz е } е iz
stava 1. ovog ~lana је : Ј KP ''Lim'' Pri је polj е .
O prom е ni poslovnog im е na odlu~u је
Nadzorni odbor Ј KP ''Lim'' Pri је polj е , uz saglasnost
osniva~a.

Члан 10.
Седиште ЈКП ''Лим'' Пријепоље је у
Пријепољу, Улица Бранка Радичевића број 30.
О промени седишта ЈКП ''Лим'' Пријепоље
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

^lan 10.
Sеdi{tе ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је u Priјеpolju,
Ulica Branka Radi~еvi}a broј 30.
O promеni sеdi{ta ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе odlu~uје
Nadzorni odbor, uz saglasnost osniva~a.

Члан 11.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику,
ћириличним писмом и босанком језику, латиничном
писму.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име: Јавно комунално предузеће ''Лим''
Пријепоље.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име: Јавно комунално предузеће
''Лим'' Пријепоље и место за датум и број.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље, може имати свој знак
који утврђује Надзорни одбор уз сагласност
оснивача.

^lan 11.
Ј KP ''Lim'' Pri је polj е pos е du је svo ј p е ~at i
{tambilj sa ispisanim t е kstom na srpskom је ziku,
}irili~nim pismom i bosankom је ziku, latini~nom
pismu.
P е ~at је okruglog oblika i sadr`i puno
poslovno im е : Ј avno komunalno pr е duz е } е ''Lim''
Pri је polj е .
[tambilj је pravougaonog oblika i sadr`i puno
poslovno im е : Ј avno komunalno pr е duz е } е ''Lim''
Pri је polj е i m е sto za datum i bro ј .
Ј KP ''Lim'' Pri је polj е , mo` е imati svo ј znak
ko ј i utvr|u је Nadzorni odbor uz saglasnost osniva~a.

Члан 12.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље по слује као
јединствена радна целина.
Актом директора ЈКП ''Лим'' Пријепоље
уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 13.
Претежна делатност ЈКП ''Лим'' Пријепоље је:
3600 - с a купљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.

^lan 12.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе posluје kao јеdinstvеna
radna cеlina.
Aktom dirеktora ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе urе|uје sе
unutra{nja organizaciјa i sistеmatizaciјa poslova.
IV DЕLATNOST ЈAVNOG
PRЕDUZЕ]A
^lan 13.
Prеtе`na dеlatnost ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је:
3600 - sakupljanjе, prе~i{}avanjе i distribuciјa
vodе.
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Осим наведене претежне делатности, ЈКП
''Лим'' Пријепоље ће се бавити и другим
делатностима, као што су:
-

3700 уклањање отпадних вода;

-

3530 снабдевање паром и климатизација;

-

3811 сaкупљање отпада који није опасан;

-

9603 погребне и сродне делатности;

-

8129 услуге осталог чишћења;

-

8130 услуге уређења и одржавања
околине;
4321 постављање електричних инсталација;
4221 изградња цевовода;

-

4322 постављање водоводних, канализационих, грејних и клима-тизационих
система.

ЈКП ''Лим'' Пријепоље може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које служе
обављању претежне делатности, као и делатности
утврђење Oдлукама или другим актима оснивача,
уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности ЈКП ''Лим'' Пријепоље
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
V

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА
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Osim nav е d е n е pr е t е `n е d е latnosti, Ј KP ''Lim''
Pri је polj е } е s е baviti i drugim d е latnostima, kao {to
su:

-

3700 uklanjanjе otpadnih voda;

-

3530 snabdеvanjе parom i klimatizaciјa;

-

3811 sakupljanjе otpada koјi niје opasan;

-

9603 pogrеbnе i srodnе dеlatnosti;

-

8129 uslugе ostalog ~i{}еnja;

-

8130 uslugе urе|еnja i odr`avanja okolinе;

-

4321 postavljanjе еlеktri~nih instalaciјa;

-

4221 izgradnja cеvovoda;

-

4322 postavljanjе vodovodnih,
kanalizacionih, grејnih i klimatizacionih
sistеma.

Ј KP ''Lim'' Pri је polj е mo` е b е z upisa u
r е gistar da vr{i i drug е d е latnosti ko је slu` е
obavljanju pr е t е `n е d е latnosti, kao i d е latnosti
utvr| е nj е Odlukama ili drugim aktima osniva~a,
ukoliko za t е d е latnosti ispunjava uslov е pr е dvi| е n е
zakonom.
O prom е ni d е latnosti Ј KP ''Lim'' Pri је polj е
odlu~u је Nadzorni odbor, uz saglasnost osniva~a, u
skladu sa zakonom.
V

IMOVINA PRЕDUZЕ]A

Члан 14.

^lan 14.

Износ основног капитала ЈКП ''Лим''
износи 10.000,00 динара (десетхиљада динара).

Iznos osnovnog kapitala ЈKP ''Lim'' iznosi
10.000,00 dinara (dеsеthiljada dinara).

Имовину предузећа чини право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима, хартијама од вредности и другим
имовинским правима са којима располаже
предузеће у складу са законом, укључујући права
коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће може користити средства у
јавној и другим облицима својине, у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором
којим се регулишу међусобни односи, права и
обавезе.
Члан 15.
Средства у јавној својини могу се улагати у
имовину предузећа у складу са законом и актима
оснивача.
По основу улагања средстава из става 1 овог
члана оснивач стиче уделе у предузећу као и права
по основу тих удела.

Imovinu prеduzе}a ~ini pravo svoјinе na
pokrеtnim i nеpokrеtnim stvarima, nov~anim srеdstvima,
hartiјama od vrеdnosti i drugim imovinskim pravima sa
koјima raspola`е prеduzе}е u skladu sa zakonom,
uklju~uјu}i prava kori{}еnja na stvarima u јavnoј
svoјini.
Prеduzе}е mo`е koristiti srеdstva u јavnoј i
drugim oblicima svoјinе, u skladu sa zakonom, odlukom
osniva~a i posеbnim ugovorom koјim sе rеguli{u
mе|usobni odnosi, prava i obavеzе.
^lan 15.
Srеdstva u јavnoј svoјini mogu sе ulagati u
imovinu prеduzе}a u skladu sa zakonom i aktima
osniva~a.
Po osnovu ulaganja srеdstava iz stava 1 ovog
~lana osniva~ sti~е udеlе u prеduzе}u kao i prava po
osnovu tih udеla.
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Члан 16.
О повећању или смањењу имовине предузећа
одлучује оснивач у складу са законом.
Члан 17.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из следећих
извора:
–
продајом производа и услуга,
–
из кредита,
–
из донација и поклона,
–
из буџета о снивача и буџета
Републике Србије,
–
из осталих извора, у складу са
законом.
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^lan 16.
O povе}anju ili smanjеnju imovinе prеduzе}a
odlu~uје osniva~ u skladu sa zakonom.
^lan 17.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе u obavljanju svoјih
dеlatnosti, sti~е i pribavlja srеdstva iz slеdе}ih izvora:
–
–
–
–
–

prodaјom proizvoda i usluga,
iz krеdita,
iz donaciјa i poklona,
iz bud`еta osniva~a i bud`еta Rеpublikе
Srbiје,
iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.

Члан 18.
Добит ЈКП ''Лим'' Пријепоље утврђена у
складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у
складу са законом, актима оснивача и овом Oдлуком.

^lan 18.
Dobit ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе utvr|еna u skladu sa
zakonom, mo`е sе raspodеliti za povе}anjе osnovnog
kapitala, rеzеrvе ili za drugе namеnе, u skladu sa
zakonom, aktima osniva~a i ovom Odlukom.

Члан 19.
Цена услуга предузећа утврђује се посебном
одлуком органа предузећа уз сагласност оснивача, у
складу са законом.

^lan 19.
Cеna usluga prеduzе}a utvr|uје sе posеbnom
odlukom organa prеduzе}a uz saglasnost osniva~a, u
skladu sa zakonom.

Члан 20.
Унапређење рада и развоја ЈКП ''Лим''
Пријепоље заснива се на дугорочном, средњорочном
и годишњем плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1 ове
Одлуке, утврђују се пословна политика и развој ЈКП
''Лим'' Пријепоље, одређују се непосредни задаци и
утврђују средства и мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада ЈКП ''Лим''
Пријепоље морају се заснивати на законима којима
се уређују одређени односи у делатностима којима се
бави ЈКП ''Лим'' Пријепоље.

^lan 20.
Unaprе|еnjе rada i razvoјa ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе
zasniva sе na dugoro~nom, srеdnjoro~nom i godi{njеm
planu rada i razvoјa.
Planovima i programom rada iz stava 1 ovе
Odlukе, utvr|uјu sе poslovna politika i razvoј ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе, odrе|uјu sе nеposrеdni zadaci i utvr|uјu
srеdstva i mеrе za njihovo izvr{avanjе.
Planovi i programi rada ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе
moraјu sе zasnivati na zakonima koјima sе urе|uјu
odrе|еni odnosi u dеlatnostima koјima sе bavi ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе.

Члан 21.
Планови и програми ЈКП ''Лим'' Пријепоље су:
– план и програм развоја Јавног предузећа,
– финансијски планови, и
– други планови и програми,
Планови и програми ЈКП ''Лим'' Пријепоље
достављају се Скупштини општине Пријепоље на
начин и у роковима предвиђеним законом.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да Скупштина општине
Пријепоље.

^lan 21.
Planovi i programi ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе su:
– plan i program razvoјa Јavnog prеduzе}a,
– finansiјski planovi, i
– drugi planovi i programi,
Planovi i programi Ј KP ''Lim'' Priјеpoljе
dostavljaјu sе Skup{tini op{tinе Priјеpoljе na na~in i u
rokovima prеdvi|еnim zakonom.
Planovi i programi sе smatraјu donеtim kada na
njih saglasnost da Skup{tina op{tinе Priјеpoljе.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
И ОСНИВАЧА

VI PRAVA I OBAVЕZЕ ЈAVNOG PRЕDUZЕ]A I
OSNIVA^A

Члан 22.
По основу учешћа у основном капиталу ЈКП
''Лим'' Пријепоље Општина, као оснивач има следећа права:

^lan 22.
Po osnovu u~е{}a u osnovnom kapitalu ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе Op{tina, kao osniva~ ima slеdе}a prava:
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право управљања ЈКП ''Лим'' Пријепоље
на начин утврђен овом Одлуком и
законом;
право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
право да буду информисани о пословању
Јавног предузећа;
право да уче ствују у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након
престанка Јавног предузећа стечајем или
ликвидацијом, а по измирењу обавеза, и
друга права у складу са законом.
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pravo upravljanja ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе na
na~in utvr|еn ovom Odlukom i zakonom;
pravo na u~е{}е u raspodеli dobiti Јavnog
prеduzе}a;
pravo da budu informisani o poslovanju
Јavnog prеduzе}a;
pravo da u~еstvuјu u raspodеli likvidacionе
ili stе~aјnе masе, nakon prеstanka Јavnog
prеduzе}a stе~aјеm ili likvidaciјom, a po
izmirеnju obavеza, i
druga prava u skladu sa zakonom.

Члан 23.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је ЈКП ''Лим'' Пријепоље
основано, Скупштина општине даје сагласност на:
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове
који су из оквира делатности од општег
интереса;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину ЈКП ''Лим'' Пријепоље,
веће вредности, која је у непосредној
функији обављања делатности од општег
интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као
и на програм и одлуку о својинској
трансформацији, и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу
са законом и овим уговором.

^lan 23.
Radi obеzbе|еnja op{tеg intеrеsa u dеlatnosti za
koјu је ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе osnovano, Skup{tina
op{tinе daје saglasnost na:
- davanjе garanciјa, avala, јеmstva, zaloga i
drugih srеdstava obеzbе|еnja za poslovе
koјi su iz okvira dеlatnosti od op{tеg
intеrеsa;
- raspolaganj е (pribavljanj е i otu| е nj е )
srеdstvima u јavnoј svoјini koјa su prеnеta u
svo ј inu Ј KP ''Lim'' Pri је polj е , v е } е
vrеdnosti, koјa је u nеposrеdnoј funkiјi
obavljanja dеlatnosti od op{tеg intеrеsa;
- ulaganja kapitala;
- statusnе promеnе;
- akt o proc е ni vr е dnosti kapitala i
iskazivanju tog kapitala u akciјama, kao i na
program i odluku o svoјinskoј
transformaciјi, i
- drugе odlukе koјima sе urе|uје obavljanjе
dеlatnosti od op{tеg intеrеsa u skladu sa
zakonom i ovim ugovorom.

Члан 24.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље је дужно да делатност
од општег интереса за коју је основано обавља на
начин којим се обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

^lan 24.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је du`no da dеlatnost od
op{tеg intеrеsa za koјu је osnovano obavlja na na~in
koјim sе obеzbе|uје stalno, kontinuirano i kvalitеtno
pru`anjе usluga kraјnjim korisnicima.

Члан 25.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље 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.

^lan 25.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је du`no da prеduzima mеrе
i aktivnosti za rеdovno odr`avanjе i nеsmеtano
funkcionisanjе postroјеnja i drugih obјеkata nеophodnih
za obavljanjе svoје dеlatnosti, u skladu sa zakonima i
drugim propisima koјima sе urе|uјu uslovi obavljanja
dеlatnosti od op{tеg intеrеsa zbog koје је osnovano.

Члан 26.
У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Лим''
Пријепоље Скупштина општине предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од

^lan 26.
U slu~a ј u por е m е }a ј a u poslovanju Ј KP
''Lim'' Pri је polj е Skup{tina op{tin е pr е duz е } е m е r е
ko ј ima } е ob е zb е diti uslov е za n е sm е tan rad i
poslovanj е pr е duz е }a u obavljanju d е latnosti od
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општег интереса, у складу са законом, а нарочито :
- р а з р е ш е њ е Н а д зо р н о г од б о р а и
директора;
- ограничење у погледу права располагања
појединим срдствима у јавној својини;
- друге мере одређене законом којим се
уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом
Одлуком.
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ,
ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА И СНОШЕЊЕ
РИЗИКА
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op{t е g int е r е sa, u skladu sa zakonom, a naro~ito :
- razrе{еnjе Nadzornog odbora i dirеktora;
- ograni~еnjе u poglеdu prava raspolaganja
-

poјеdinim srdstvima u јavnoј svoјini;
drugе mеrе odrе|еnе zakonom koјim sе
urе|uјu uslovi i na~in obavljanja dеlatnosti
od op{tеg intеrеsa i ovom Odlukom.

VII POSLOVANJЕ, UTVR|IVANJЕ I
RASPORЕ\IVANJЕ DOBITI,
POKRI]Е GUBITAKA I
SNO[ЕNJЕ RIZIKA

Члан 27.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље послује по тржишним
условима, у складу са законом.

^lan 27.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе posluје po tr`i{nim
uslovima, u skladu sa zakonom.

Члан 28.
У обављању своје претежне делатности, ЈКП
''Лим'' Пријепоље своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са
територије других општина и градова, под условом
да се ни на који начин не угрожава стално,
континуирано и квалитетно снабдевање крајњих
корисника са територије општине Пријепоље.
Испоруку производа и пружање услуга из
става 1. овог члана ЈКП ''Лим'' Пријепоље обавља у
складу са посебно закљученим уговорима.

^lan 28.
U obavljanju svoје prеtе`nе dеlatnosti, ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе svoје proizvodе i uslugе mo`е
isporu~ivati, odnosno pru`ati i korisnicima sa tеritoriје
drugih op{tina i gradova, pod uslovom da sе ni na koјi
na~in nе ugro`ava stalno, kontinuirano i kvalitеtno
snabdеvanjе kraјnjih korisnika sa tеritoriје op{tinе
Priјеpoljе.
Isporuku proizvoda i pru`anjе usluga iz stava 1.
ovog ~lana ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе obavlja u skladu sa
posеbno zaklju~еnim ugovorima.

Члан 29.
Пословни резултат ЈКП ''Лим'' Пријепоље
утврђује се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
Добит ЈКП ''Лим'' Пријепоље, утврђена у
складу са законом може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене у
складу са законом и посебном одлуком Скупштине
општине.
Покриће губитака врши се у складу са
законом из капитала Предузећа, или из средстава
оснивача ако нема могућности да се покрије из
капитала, ако тако одлучи оснивач, или на други
начин.
Одлуку о распоређивању добити, односно
покрићу губитака, доноси Надзорни одбор, уз
сагласност Скупштине општине.

^lan 29.
Poslovni r е zultat Ј KP ''Lim'' Pri је polj е
utvr|u је s е u vr е m е nskim p е riodima, na na~in i po
postupku utvr| е nim zakonom.
Dobit Ј KP ''Lim'' Pri је polj е , utvr| е na u skladu
sa zakonom mo` е s е raspod е liti za pov е }anj е
osnovnog kapitala, r е z е rv е ili za drug е nam е n е u
skladu sa zakonom i pos е bnom odlukom Skup{tin е
op{tin е .
Pokri} е gubitaka vr{i s е u skladu sa zakonom iz
kapitala Pr е duz е }a, ili iz sr е dstava osniva~a ako n е ma
mogu}nosti da s е pokri је iz kapitala, ako tako odlu~i
osniva~, ili na drugi na~in.
Odluku o raspor е |ivanju dobiti, odnosno
pokri}u gubitaka, donosi Nadzorni odbor, uz
saglasnost Skup{tin е op{tin е .

Члан 30.
Менаџмент предузећа дефинише начин на
који ће Предузеће управљати ризицима у складу са
законом.

^lan 30.
M е nad`m е nt pr е duz е }a d е fini{ е na~in na
ko ј i } е Pr е duz е } е upravljati rizicima u skladu sa
zakonom.
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VIII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

VIII USLOVI I NA^IN ZADU@IVANJA

Члан 31.
Предузеће се може задуживати само под
условом да је финансијски и кредитно способно да
преузме отплату зајма.
Предузеће се може краткорочно задуживати
за финансирање дефицита текуће ликвидности које
настаје услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима Предузећа.
Укупан износ задуживања из става 2 овог
члана мора се вратити пре краја пословне године у
којој је уговорено и не може се рефинансирати или
пренети у наредну пословну годину.
Предузеће се може дугорочно задуживати
само ради финансирања или рефинансирања
капиталих инвестиционих расхода предвиђених
програмом пословања, уз сагласност оснивача.
Износ неизмиреног дугорочног задужења за
капиталне инвестсиционе расходе из става 4 овог
члана, не може бити већи од 50% укупно остварених
текућих прихода Предузећа у претходној години.
Износ главнице и камате који доспева у
свакој години на сва неизмирена дугорочна
задуживања за капиталне инвестиционе расходе из
става 4 овог члана, не може бити већи од 15% укупно
остварених текућих прихода Предузећа у претходној
години.
Предузеће је обавезно да у циљу задужења
под најповољнијим тржишним условима спроведе
поступак јавне набавке у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.

^lan 31.
Pr е duz е } е s е mo` е zadu`ivati samo pod
uslovom da је finansiјski i krеditno sposobno da prеuzmе
otplatu zaјma.
Prеduzе}е sе mo`е kratkoro~no zadu`ivati za
finansiranjе dеficita tеku}е likvidnosti koје nastaје uslеd
nеuravnotе`еnosti krеtanja u prihodima i rashodima
Prеduzе}a.
Ukupan iznos zadu`ivanja iz stava 2 ovog ~lana
mora sе vratiti prе kraјa poslovnе godinе u koјoј је
ugovorеno i nе mo`е sе rеfinansirati ili prеnеti u narеdnu
poslovnu godinu.
Prеduzе}е sе mo`е dugoro~no zadu`ivati samo
radi finansiranja ili rеfinansiranja kapitalih invеsticionih
rashoda pr е dvi| е nih programom poslovanja, uz
saglasnost osniva~a.
Iznos nеizmirеnog dugoro~nog zadu`еnja za
kapitalnе invеstsicionе rashodе iz stava 4 ovog ~lana, nе
mo`е biti vе}i od 50% ukupno ostvarеnih tеku}ih
prihoda Prеduzе}a u prеthodnoј godini.
Iznos glavnicе i kamatе koјi dospеva u svakoј
godini na sva nеizmirеna dugoro~na zadu`ivanja za
kapitalnе invеsticionе rashodе iz stava 4 ovog ~lana, nе
mo`е biti vе}i od 15% ukupno ostvarеnih tеku}ih
prihoda Prеduzе}a u prеthodnoј godini.
Prеduzе}е је obavеzno da u cilju zadu`еnja pod
naјpovoljniјim tr`i{nim uslovima sprovеdе postupak
јavnе nabavkе u skladu sa zakonom koјim sе urе|uјu
јavnе nabavkе.

IX ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 32.
Управљање у ЈКП ''Лим'' Пријепоље је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) директор.
1) Надзорни одбор

IX ORGANI ЈAVNOG PRЕDUZЕ]A
^lan 32.
Upravljanj е u Ј KP ''Lim'' Pri је polj е је
organizovano kao јеdnodomno.
Organi prеduzе}a su:
1) Nadzorni odbor
2) dirеktor.
1) Nadzorni odbor

Члан 33.
Надзорни одбор има председника и два члана
које именује Скупштина општине, на период од 4
године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по постпку који је
утврђен Статутом ЈКП ''Лим'' Пријепоље.

^lan 33.
Nadzorni odbor ima prеdsеdnika i dva ~lana koје
imеnuје Skup{tina op{tinе, na pеriod od 4 godinе, pod
uslovima, na na~in i po postupku utvr|еnim zakonom.
Јеdan ~lan Nadzornog odbora imеnuје sе iz rеda
zaposlеnih, na na~in i po postpku koјi је utvr|еn Statutom
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе.

Члан 34.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;

^lan 34.
Za prеdsеdnika i ~lanovе Nadzornog odbora
imеnuје sе licе koје ispunjava slеdе}е uslovе:
- da је punolеtno i poslovno sposobno;
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да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године;
да је стручњак у једној или више области
из које је делатност од општег интереса за
чије обављање је оснивано јавно
предузеће;
н а ј м а њ е 3 год и н е и с к у с т в а н а
руководећем положају;
да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних
управљања;
да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела
против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране
обављања претежне делатности јавног
предузећа.

Члан 35.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај
Јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да
одговорно лице Јавног предузећа делује на штету
Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико Предузеће не испуни годишњи
програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовање новог председника или члана
Надзорног одбора.
Члан 36.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4) надзире рад дирекитора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
предузећа;
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da ima stе~еno visoko obrazovanjе trе}еg ili
drugog stеpеna, odnosno na osnovnim
studiјama u traјanju od naјmanjе 4 godinе;
da је stru~njak u јеdnoј ili vi{е oblasti iz koје
је dеlatnost od op{tеg intеrеsa za ~iје
obavljanjе је osnivano јavno prеduzе}е;
naјmanjе 3 godinе iskustva na
rukovodе}еm polo`aјu;
da posеduје stru~nost iz oblasti finansiјa,
prava ili korporativnih upravljanja;
da niје osu|ivano na uslovnu ili bеzuslovnu
kaznu za kriminalna dеla protiv privrеdе,
pravnog saobra}aјa ili slu`bеnе du`nosti,
kao i da mu niје izrе~еna mеra bеzbеdnosti
zabran е obavljanja pr е t е `n е d е latnosti
јavnog prеduzе}a.

^lan 35.
Mandat prеdsеdniku i ~lanovima Nadzornog
odbora prеstaје istеkom pеrioda na koјi su imеnovani,
ostavkom ili razrе{еnjеm.
Pr е ds е dnik i ~lanovi Nadzornog odbora
razrе{avaјu sе prе istеka pеrioda na koјi su imеnovani,
ukoliko:
- Nadzorni odbor nе dostavi osniva~u na
saglasnost godi{nji program poslovanja,
- osniva~ nе prihvati finansiјski izvе{taј Јavnog
prеduzе}a,
- propustе da prеduzmu nеophodnе mеrе prеd
nadlе`nim organima u slu~aјu postoјanja sumnjе da
odgovorno licе Јavnog prеduzе}a dеluје na {tеtu Јavnog
prеduzе}a kr{еnjеm dirеktorskih du`nosti, nеsavеsnim
pona{anjеm i na drugi na~in.
Prеdsеdnik i ~lanovi Nadzornog odbora mogu sе
razrе{iti prе istеka pеrioda na koјi su imеnovani, ukoliko
Prеduzе}е nе ispuni godi{nji program poslovanja ili nе
ostvari klju~nе pokazatеljе u~inka.
Prеdsеdnik i ~lanovi Nadzornog odbora koјima је
prеstao mandat, du`ni su da vr{е svoје du`nosti do
im е novanja novog Nadzornog odbora, odnosno
imеnovanjе novog prеdsеdnika ili ~lana Nadzornog
odbora.
^lan 36.
Nadzorni odbor:
1) utvr|uје poslovnu stratеgiјu i poslovnе ciljеvе
Prеduzе}a i stara sе o njihovoј rеalizaciјi;
2) usvaјa izvе{taј o stеpеnu rеalizaciје programa
poslovanja;
3) donosi godi{nji program poslovanja, uz
saglasnost osniva~a;
4) nadzirе rad dirеkitora;
5) vr{i unutra{nji nadzor nad poslovanjеm
prеduzе}a;

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. april 2013.

Strana 11 - Broj 4/2013

6 ) у с п о с т а в љ а , од о б р а в а и п р ат и
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извешт аје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11 ) д а ј е с а гл а с н о с т д и р е к т о р у з а
предузимање послова или радњи у складу са
законом, Статутом и Одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено
време са директором Предузећа.
13) врши друге послове у складу са овим
законом, Статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.
Члан 37.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висина накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора не може бити већа од 40%
бруто плате директора предузећа коју утврђује
оснивач.
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6) uspostavlja, odobrava i prati ra~unovodstvo,
unutra{nju kontrolu, finansi ј sk е izv е {ta је i politiku
upravljanja rizicima;
7) utvr|u је finansi ј sk е izv е {ta је pr е duz е }a i
dostavlja ih osniva~u radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osniva~a,
9) odlu~u је o statusnim prom е nama i osnivanju
drugih pravnih sub је kata, uz saglasnost osniva~a;
10) donosi odluku o raspod е li dobiti, odnosno
na~inu pokri}a gubitka uz saglasnost osniva~a;
11) da је saglasnost dir е ktoru za pr е duzimanj е
poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom i
Odlukom osniva~a;
12) zaklju~u је ugovor е o radu na odr е | е no
vr е m е sa dir е ktorom Pr е duz е }a.
13) vr{i drug е poslov е u skladu sa ovim
zakonom, Statutom i propisima ko ј ima s е utvr|u је
pravni polo`a ј privr е dnih dru{tava.
Nadzorni odbor n е mo` е pr е n е ti pravo
odlu~ivanja o pitanjima iz svo је nadl е `nosti na
dir е ktora ili drugo lic е u Pr е duz е }u.
^lan 37.
Prеdsеdnik i ~lanovi Nadzornog odbora imaјu
pravo na odgovaraјu}u naknadu za rad u Nadzornom
odboru.
Visina naknadе za rad prеdsеdnika i ~lanova
Nadzornog odbora nе mo`е biti vе}a od 40% bruto platе
dirеktora prеduzе}a koјu utvr|uје osniva~.
2) Dirеktor

2) Директор
Члан 38.
За директора Предузећа именује се лице
које испуњава услове прописане Законом о раду.
Члан 39.
Директор Предузећа именује се по
спроведеном јавном конкурсу.

^lan 38.
Za dirеktora Prеduzе}a imеnuје sе licе koје
ispunjava uslovе propisanе Zakonom o radu.
^an 39.
Dirеktor Prеduzе}a imеnuје sе po sprovеdеnom
јavnom konkursu.

Члан 40.
Јавни конкурс спроводи комисија за
именовање директора.
Комисију образује Скупштина општине
Пријепоље.

^lan 40.
Јavni konkurs sprovodi komisiјa za imеnovanjе
dirеktora.
Komisiјu obrazuје Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе.

Члан 41.
Комисија има председника и 4 члана од којих
1 члан мора бити именован на предлог Сталне
конференције градова и општина, а председник и 3
члана Комисије су представници локалне
самоуправе.
Председник и чланови комисије не могу бити

^lan 41.
Komisiјa ima prеdsеdnika i 4 ~lana od koјih 1
~lan mora biti imеnovan na prеdlog Stalnе konfеrеnciје
gradova i op{tina, a prеdsеdnik i 3 ~lana Komisiје su
prеdstavnici lokalnе samoupravе.
Prеdsеdnik i ~lanovi komisiје nе mogu biti
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одборници Скупштине општине Пријепоље као ни
именована лица од стране Скупштине општине
Пријепоље.
Члан 42.
Спровођење јавног конкурса
започиње
доношењем одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Предузећа коју доноси
Скупштина општине Пријепоље.
Предлог за доношење одлуке из става 1. овог
члана подноси Општинскa управа, а предлог за
доношење одлуке може поднети и Надзорни одбор
Предузећа преко Општинске управе.
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odbornici Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе kao ni imеnovana
lica od stranе Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе.

Члан 43.
Оглас о јавном конкурсу припрема
Општинска управа.
Оглас о јавном конкурсу и предлог одлуке о
спровођењу јавног конкурса Општинско веће
доставља Скупштини општине.
После доношења Одлуке о спровођењу
јавног конкурса оглас о јавном конкурсу се доставља,
ради објављивања, Службеном гласнику Републике
Србије и најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије
у року који не може бити дужи од 8 дана од дана
доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Предузећа.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на
интернет страници Општине Пријепоље, с тим што
се мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у Службеном гласнику Републике Србије.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
предузећу, радном месту, условима за именовање
директора Предузећа, место рада, стручној
оспособљености, року у коме се подносе пријаве,
податке о лицима задуженим за давање обавештења о
јавном конкурсу, адресу на коју се подносе пријаве и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
данао 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.

^lan 42.
Sprovo| е nj е ј avnog konkursa
zapo~inj е
dono{еnjеm odlukе o sprovo|еnju јavnog konkursa za
imеnovanjе dirеktora Prеduzе}a koјu donosi Skup{tina
op{tinе Priјеpoljе.
Prеdlog za dono{еnjе odlukе iz stava 1. ovog
~lana podnosi Op{tinska uprava, a prеdlog za dono{еnjе
odlukе mo`е podnеti i Nadzorni odbor Prеduzе}a prеko
Op{tinskе upravе.
^lan 43.
Oglas o јavnom konkursu priprе ma Op{tinska
uprava.
Oglas o ј avnom konkursu i pr еdlog odlukе o
sprovo| еnju јavnog konkursa Op{tinsko v е} е dostavlja
Skup{tini op{tinе.
Posl е dono{ еnja Odlukе o sprovo| еnju ј avnog
konkursa oglas o јavnom konkursu s е dostavlja, radi
obјavljivanja, Slu`bе nom glasniku Rе publikе Srbiје i
na ј manj е је dnim dn е vnim novinama ko је s е
distribuira јu na c еlo ј t еritori јi R еpublik е Srbi је u roku
koјi n е mo`е biti du`i od 8 dana od dana dono{ еnja
Odluk е o sprovo| еnju јavnog konkursa za im еnovanj е
dirеktora Pr еduz е}a.
Oglas o јavnom konkursu ob јavlju је s е na
intеrnеt stranici Op{tin е Pri јеpolj е, s tim {to s е mora
navеsti kada је oglas o јavnom konkursu ob јavlj еn u
Slu`b еnom glasniku R еpublik е Srbi је.
Oglas o јavnom konkursu sadr`i podatk е o
prеduzе}u, radnom m еstu, uslovima za im еnovanj е
dirеktora Prеduzе}a, mеsto rada, stru~noј
osposobljеnosti, roku u komе s е podnos е priјavе ,
podatkе o licima zadu`е nim za davanjе obavе {tе nja o
јavnom konkursu, adrе su na koј u sе podnosе priј avе i
podatkе o dokazima koј i sе prila`u uz priј avu.
Rok za podno{е njе priј avе na konkurs је 15
danao od dana ob ј avljivanja ј avnog konkursa u
Slu`bе nom glasniku Rе publikе Srbiје .
Nе blagovrе mе nе , nе razumljivе i priј avе uz
koје nisu prilo`е ni svi potrе bni dokazi, komisiј a
odbacuје zaklju~kom protiv koga niје dopu{tе na
pos еbna `alba.

Члан 44.
Кандидате који су испунили мерила
прописане за именовање директора јавних предјзећа,
комисија увршћује у ранг листу. Листа за именовање
са највише три најбоља рангирана кандидата
доставља се Општинском већу. Истовремено
Комисија доставља и записник о изборном поступку.
Општинско веће на основу листе за
именовање и записник о изборном поступку
припрема предлог акта о именовању и доставља га
Скупштини општине.
Скупштина општине, након рзматрања

^lan 44.
Kandidatе koјi su ispunili mеrila propisanе za
im е novanj е dir е ktora ј avnih pr е d ј z е }a, komisi ј a
uvr{}uје u rang listu. Lista za imеnovanjе sa naјvi{е tri
naјbolja rangirana kandidata dostavlja sе Op{tinskom
vе}u. Istovrеmеno Komisiјa dostavlja i zapisnik o
izbornom postupku.
Op{tinsko vе}е na osnovu listе za imеnovanjе i
zapisnik o izbornom postupku priprеma prеdlog akta o
imеnovanju i dostavlja ga Skup{tini op{tinе.
Skup{tina op{tinе, nakon rzmatranja
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достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора Предузећа, доношењем
решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.

dostavljеnе listе i prеdloga akta, odlu~uје o imеnovanju
dirеktora Prеduzе}a, dono{еnjеm rе{еnja o imеnovanju
prеdlo`еnog kandidata ili nеkog drugog kandidata sa
listе.
Rе{еnjе o imеnovanju dirеktora kona~no је.

Члан 45.
Решење о именовању доставља се лицу које
је именовано и објављује се у Службеном гласнику
Републике Србије и Службеном гласнику Општине
Пријепоље.
Решење из става 1. овог члана са
образложењем обавезно се објављује на интернет
страници Општине Пријепоље.
По примерак решења о именовању са
образложењем доставља се именованом лицу и свим
кандидатима који су у чествовали у поступку јавног
конкурса.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у
року од 2 дана од дана пријема захтева омогући увид
у документацију јавног конкурса, под надзором
комисије.

^lan 45.
Rе{еnjе o imеnovanju dostavlja sе licu koје је
imеnovano i obјavljuје sе u Slu`bеnom glasniku
R е publik е Srbi је i Slu`b е nom glasniku Op{tin е
Priјеpoljе.
Rе{еnjе iz stava 1. ovog ~lana sa obrazlo`еnjеm
obavеzno sе obјavljuје na intеrnеt stranici Op{tinе
Priјеpoljе.
Po prim е rak r е { е nja o im е novanju sa
obrazlo`еnjеm dostavlja sе imеnovanom licu i svim
kandidatima koјi su u ~еstvovali u postupku јavnog
konkursa.
Kandidatu koјi је u~еstvovao u izbornom
postupku, na njеgov zahtеv, Komisiјa је du`na da u roku
od 2 dana od dana priјеma zahtеva omogu}i uvid u
dokum е ntaci ј u ј avnog konkursa, pod nadzorom
komisiје.

Члан 46.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад
у року од 8 дана од дана објављивања решења о
именовању у Службеном гласнику Републике
Србије.
Рок из става 1. овог члана Скупштина
општине, из оправданих разлога, може продужити за
још 8 дана.
Директор јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Ако именовано лице не ступи на рад у року
који му је одређен, Скупштина општине може да
именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико
од кандидата са листе за
именовање не ступи на рад у року из става 1 овог
члана, Скупштина општине ће одлучити о даљем
току поступка.

^lan 46.
Im е novani kandidat du`an је da stupi na rad u
roku od 8 dana od dana ob ј avljivanja r е { е nja o
im е novanju u Slu`b е nom glasniku R е publik е
Srbi је .
Rok iz stava 1. ovog ~lana Skup{tina op{tin е ,
iz opravdanih razloga, mo` е produ`iti za ј o{ 8 dana.
Dir е ktor ј avnog pr е duz е }a zasniva radni
odnos na odr е | е no vr е m е .
Ako im е novano lic е n е stupi na rad u roku
ko ј i mu је odr е | е n, Skup{tina op{tin е mo` е da
im е nu је n е kog drugog kandidata sa list е kandidata.
Ako niko
od kandidata sa listе za
im е novanj е n е stupi na rad u roku iz stava 1 ovog
~lana, Skup{tina op{tin е } е odlu~iti o dalj е m toku
postupka.

Члан 47.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса
Скупштини општине не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је Комисија утврдила да ни
један кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, или ако
Скупштина општине не именује предложеног
кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку
прописаном овим Одлуком и законом.
Директора предузећа именује Скупштина
општине на период од 4 године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Директор ЈКП ''Лим'' Пријепоље заснива
радни однос на одређено време.

^lan 47.
Ako ni poslе sprovеdеnog јavnog konkursa
Skup{tini op{tinе nе budе prеdlo`еn kandidat za
imеnovanjе zbog toga {to је Komisiјa utvrdila da ni јеdan
kandidat koјi је u~еstvovao u izbornom postupku nе
ispunjava uslovе za imеnovanjе, ili ako Skup{tina op{tinе
nе imеnuје prеdlo`еnog kandidata, ili drugog kandidata
sa listе, sprovodi sе novi јavni konkurs na na~in i po
postupku propisanom ovim Odlukom i zakonom.
Dirеktora prеduzе}a imеnuје Skup{tina op{tinе
na pеriod od 4 godinе, a na osnovu sprovеdеnog јavnog
konkursa.
Dirеktor ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе zasniva radni
odnos na odrе|еno vrеmе.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. april 2013.

Strana 14 - Broj 4/2013

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. april 2013.

Strana 14 - Broj 4/2013

Члан 48.
Директор ЈКП ''Лим'' Пријепоље:

^lan 48.
Dirеktor ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе:

1) представља и заступа Предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање Предузећа;
4) одговара за законитост рада Предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
Статутом Предузећа.

1) prеdstavlja i zastupa Prеduzе}a;
2) organizuје i rukovodi procеsom rada;
3) vodi poslovanjе Prеduzе}a;
4) odgovara za zakonitost rada Prеduzе}a;
5) prеdla`е godi{nji program poslovanja i
prеduzima mеrе za njеgovo sprovo|еnjе;
6) prеdla`е finansiјskе izvе{taје;
7) izvr{ava odlukе Nadzornog odbora;
8)vr{i drugе poslovе utvr|еnе zakonom i
Statutom Prеduzе}a.

Члан 49.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад Предузеће
послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине.
Члан 50.
Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 51.
Предлог за разрешење може поднети
Надзорни одбор Предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен
са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.

^lan 49.
Dirеktor ima pravo na zaradu, a mo`е imati pravo
na stimulaciјu u slu~aјu kad Prеduzе}е posluје sa
pozitivnim poslovnim rеzultatima.
Odluku o isplati stimulaciје donosi Skup{tina
op{tinе.

Члан 52.
Скупштина општине може разрешити
директора под условима предвиђеним законом.

^lan 50.
Mandat dirеktora prеstaје istеkom pеrioda na
koјi је imеnovan, ostavkom ili razrе{еnjеm.
^lan 51.
Prеdlog za razrе{еnjе mo`е podnеti Nadzorni
odbor Prеduzе}a.
Prеdlog za razrе{еnjе mora biti obrazlo`еn sa
prеcizno navеdеnim razlozima zbog koјih sе prеdla`е
razrе{еnjе.
^lan 52.
Skup{tina op{tinе mo`е razrе{iti dirеktora pod
uslovima prеdvi|еnim zakonom.

Члан 53.
Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности,
Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Су с п е н з и ј а т р а ј е д о к с е п о с ту п а к
правоснажно не оконча.

^lan 53.
Ukoliko protiv dirеktora stupi na snagu optu`nica
za krivi~na dеla protiv privrеdе, pravnog saobra}aјa ili
slu`bеnе du`nosti, Skup{tina op{tinе donosi rе{еnjе o
suspеnziјi.
Suspеnziјa traје dok sе postupak pravosna`no nе
okon~a.

Члан 54.
Скупштина општине именује вршиоца
дужности директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека
мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од 6 месеци.
У нарочито оправданим случајевима
Скупштина општине може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још

^lan 54.
Skup{tina op{tin е im е nu је vr{ioca du`nosti
dir е ktora u sl е d е }im slu~a је vima:
1) ukoliko dir е ktoru pr е stan е mandat zbog
ist е ka p е rioda na ko ј i је im е novan, zbog podno{ е nja
ostavk е ili u slu~a ј u razr е { е nja pr е ist е ka mandata;
2) ukoliko bud е don е to r е { е nj е o susp е nzi ј i
dir е ktora;
3) u slu~a ј u smrti ili gubitka poslovn е
sposobnosti dir е ktora.
Vr{ilac du`nosti mo` е biti im е novan na
p е riod ko ј i ni је du`i od 6 m е s е ci.
U naro~ito opravdanim slu~aјеvima
Skup{tina op{tinе mo`е donеti odluku o
im е novanju vr{ioca du`nosti dir е ktora na ј o{ је dan
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p е riod od 6 m е s е ci.

X ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ И РАСПОЛАГАЊЕ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

X IMOVINA KOЈA SЕ NЕ MO`Е OTU\ITI I
RASPOLAGANJЕ
STVARIMA U ЈAVNOЈ SVOЈINI

Члан 55.
Предузеће не може отуђити имовину веће
вредности, која је у функцији обављања претежне
делатности Предузећа за чије је обављање основано,
без претходне сагласности надлежног органа
оснивача.

^lan 55.
Prеduzе}е nе mo`е otu|iti imovinu v е} е
vrеdnosti, koјa је u funkciјi obavljanja prеtе`nе
dеlatnosti Prеduzе}a za ~iје је obavljanjе osnovano, bеz
prеthodnе saglasnosti nadlе`nog organa osniva~a.

ХI ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ
СИЛЕ

XI PORЕMЕ]AЈI U RADU USLЕD VI[Е
SILЕ

Члан 56.

^lan 56.

У случају поремећаја у пословању ЈКП ''Лим''
Пријепоље, Скупштина општине, може предузети
мере прописане законом, ради обезбеђења услова за
несметано функционисање ЈКП ''Лим'' Пријепоље и
обављање делатности од општег интереса, а
нарочито:

U slu~aјu porеmе}aјa u poslovanju ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе, Skup{tina op{tinе, mo`е prеduzеti mеrе
propisan е zakonom, radi ob е zb е | е nja uslova za
nеsmеtano funkcionisanjе ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе i
obavljanjе dеlatnosti od op{tеg intеrеsa, a naro~ito:

–

промену унутрашње организације
Јавног предузећа;

–

разрешење Надзорног одбора и
директора и именовање привременог
органа Јавног предузећа;

–

ограничење права појединих делова
Јавног предузећа да иступају у правном
промету са трећим лицима;

–

о г р а н и ч е њ е у п о гл ед у п р а ва
располагања појединим средствима у
јавној својини.

Члан 57.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У ЈКП ''Лим'' Пријепоље право на штрајк
запослени остварују у складу са законом,
Колективним уговором и посебним актом оснивача.

–

promеnu unutra{njе organizaciје Јavnog
prеduzе}a;

–

razrе{еnjе Nadzornog odbora i dirеktora
i imеnovanjе privrеmеnog organa Јavnog
prеduzе}a;

–

ograni~еnjе prava poјеdinih dеlova
Јavnog prеduzе}a da istupaјu u pravnom
promеtu sa trе}im licima;

–

ograni~еnjе u poglеdu prava
raspolaganja poјеdinim srеdstvima u јavnoј
svoјini.

^lan 57.
[traјk је prеkid rada koјi zaposlеni organizuјu
radi za{titе svoјih profеsionalnih i еkonomskih intеrеsa
po osnovu rada.
U ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе pravo na {traјk zaposlеni
ostvaruјu u skladu sa zakonom, Kolеktivnim ugovorom i
posеbnim aktom osniva~a.

У случају штрајка радника ЈКП ''Лим''
Пријепоље, мора се обезбедити минимум процеса
рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина општине у складу са законом.

U slu~aјu {traјka radnika ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе,
mora sе obеzbеditi minimum procеsa rada u obavljanju
dеlatnosti od op{tеg intеrеsa.
Minimum procеsa rada posеbnom odlukom
utvr|uје Skup{tina op{tinе u skladu sa zakonom.

Члан 58.
Статутом, општим актима и другим актима
ЈКП ''Лим'' Пријепоље 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.

^lan 58.
Statutom, op{tim aktima i drugim aktima ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе bli`е sе urе|uјu unutra{nja organizaciјa
Јavnog prеduzе}a, dеlokrug organa i druga pitanja od
zna~aјa za rad i poslovanjе Јavnog prеduzе}a, u skladu sa
zakonom i ovom Odlukom.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. april 2013.

Strana 16 - Broj 4/2013

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. april 2013.

Strana 16 - Broj 4/2013

XII РАДНИ ОДНОСИ

XII RADNI ODNOSI

Члан 59.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се Колективним уговором ЈКП
''Лим'' Пријепоље у складу са законом и актима
оснивача.
Колективни уговор ЈКП ''Лим'' Пријепоље
мора бити сагласан са законом, Општим и Посебним
колективним уговором.

^lan 59.
Prava, obavеzе i odgovornosti zaposlеnih iz
radnog odnosa urе|uјu sе Kolеktivnim ugovorom ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе u skladu sa zakonom i aktima osniva~a.
Kolеktivni ugovor ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе mora
biti saglasan sa zakonom, Op{tim i Pos е bnim
kolеktivnim ugovorom.

XIII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 60.
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 ЈКП ''Лим'' Пријепоље или уговором о раду.
XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

XIII BЕZBЕDNOST I ZDRAVLJЕ NA RADU
^lan 60.
Prava, obavеzе i odgovornosti u vеzi sa
bеzbеdno{}u i zdravljеm na radu ostvaruјu sе u skladu sa
zakonom i propisima donеtim na osnovu zakona, a bli`е
sе urе|uјu Kolеktivnim ugovorom, op{tim aktima ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе ili ugovorom o radu.
XIV ZA[TITA @IVOTNЕ SRЕDINЕ

Члан 61.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље 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 ЈКП ''Лим'' Пријепоље детаљније се
утврђују активности Предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који
регулишу област заштите животне средине.

^lan 61.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је du`no da u obavljanju
svoје dеlatnosti obеzbе|uје potrеbnе uslovе za za{titu i
unaprе|еnjе `ivotnе srеdinе i da sprе~ava uzrokе i
otklanja {tеtnе poslеdicе koје ugro`avaјu prirodnе i
radom stvorеnе vrеdnosti ~ovеkovе srеdinе.
Statutom ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе dеtaljniје sе
utvr|uјu aktivnosti Prеduzе}a radi za{titе `ivotnе
srеdinе, saglasno zakonu i propisima osniva~a koјi
rеguli{u oblast za{titе `ivotnе srеdinе .

XV ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА

XV ЈAVNOST RADA PRЕDUZЕ]A

Члан 62.
Рад ЈКП ''Лим'' Пријепоље је јаван.
За јавност рада ЈКП ''Лим'' Пријепоље
одговоран је директор.

^lan 62.
Rad ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је јavan.
Za јavnost rada ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе odgovoran
је dirеktor.

XVI ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА

XVI DOSTUPNOST INFORMACIЈA

Члан 63.
Доступност информација од јавног значаја
ЈКП ''Лим'' Пријепоље врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.

^lan 63.
Dostupnost informaciјa od јavnog zna~aјa ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе vr{i u skladu sa odrеdbama zakona koјi
rеguli{е oblast slobodnog pristupa informaciјama od
јavnog zna~aјa.

XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА

XVII POSLOVNA TAЈNA

Члан 64.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора ЈКП ''Лим'' Пријепоље чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању
Јавног предузећа и штетило би његовом пословном
угледу и интересима.

^lan 64.
Poslovnom taјnom smatraјu sе ispravе i podaci
utvr|еni odlukom dirеktora ili Nadzornog odbora ЈKP
''Lim'' Priјеpoljе ~iје bi saop{tavanjе nеovla{}еnom licu
bilo protivno poslovanju Јavnog prеduzе}a i {tеtilo bi
njеgovom poslovnom uglеdu i intеrеsima.
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XVIII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

XVIII STATUT I DRUGI OP[TI AKTI

Члан 65.
Општи акти ЈКП ''Лим'' Пријепоље су Статут
и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈКП ''Лим''
Пријепоље.
Други општи акти Јавног предузећа морају
бити у сагласности са Статутом ЈКП ''Лим''
Пријепоље.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају
бити у складу са општим актима ЈКП ''Лим''
Пријепоље.

^lan 65.
Op{ti akti Ј KP ''Lim'' Priјеpoljе su Statut i drugi
op{ti akti utvr|е ni zakonom.
Statut је osnovni op{ti akt Ј KP ''Lim''
Priјеpoljе.
Drugi op{ti akti Ј avnog prе duzе }a moraј u biti u
saglasnosti sa Statutom Ј KP ''Lim'' Priје poljе .
Po јеdini~ni akti koје donosе organi i ovla{}е ni
po јеdinci u Ј avnom prе duzе }u, moraј u biti u skladu sa
op{tim aktima Ј KP ''Lim'' Priје poljе .

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XIX PRЕLAZNЕ I ZAVR{NЕ ODRЕDBЕ

Члан 66.
ЈКП ''Лим'' Пријепоље је дужно да Статут
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Остале опште акте надлежни органи ЈКП
''Лим'' Пријепоље су дужни да ускладе у року од 30
дана од дана ступања на снагу Статута ЈКП ''Лим''
Пријепоље.
Члан 67.
Управни одбор наставља да обавља послове
Надзорног одбора у смислу ове Одлуке до
именовања председника и чланова Надзорног
одбора.
Даном именовања председника и чланова
Надзорног одбора у складу са овом Одлуком престаје
са радом Управни одбор Предузећа а његовом
председнику и члановима престаје мандат.
Конкурс за избор директора ЈКП ''Лим'' по
одредбама ове Одлуке расписаће се у року
прописаном законом.

^lan 66.
ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе је du`no da Statut usaglasi
sa ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu ovе Odlukе.
Ostalе op{tе aktе nadlе`ni organi ЈKP ''Lim''
Priјеpoljе su du`ni da uskladе u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu Statuta ЈKP ''Lim'' Priјеpoljе.

Члан 68.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о организовању Комуналне радне
организације
''Лим'' Пријепоље
као јавног
комуналног предузећа, (Општински службени
гласник'', број 16/89 и 7/01).
Члан 69.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

^lan 67.
Upravni odbor nastavlja da obavlja poslovе
Nadzornog odbora u smislu ovе Odlukе do imеnovanja
prеdsеdnika i ~lanova Nadzornog odbora.
Danom imеnovanja prеdsеdnika i ~lanova
Nadzornog odbora u skladu sa ovom Odlukom prеstaје
sa radom Upravni odbor Prеduzе}a a njеgovom
prеdsеdniku i ~lanovima prеstaје mandat.
Konkurs za izbor dirеktora ЈKP ''Lim'' po
odrеdbama ovе Odlukе raspisa}е sе u roku propisanom
zakonom.
^lan 68.
Stupanjеm na snagu ovе Odlukе prеstaје da va`i
Odluka o organizovanju Komunalnе radnе organizaciје
''Lim'' Priјеpoljе kao јavnog komunalnog prеduzе}a,
(Op{tinski slu`bеni glasnik'', broј 16/89 i 7/01).
^lan 69.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana obјavljivanja u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе''.
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broј : 020-48/2013
Datum : 15.04.2013. godinе
P r i ј е p o lj е

Број : 020-48/2013
Датум : 15.04.2013. године
Пријепоље
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић с.p.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.
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На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 5.
Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'',
број 101/05), члана 92. Закона о планирању и
изградњи ('''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11 и 121/12) и члана 39. Статута општине
Пријепоље (Службени гласник општине Пријепоље,
број 4/2009), на Предлог Општинског већа,
Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној дана 15.04.2013. године, донела је

Na osnovu ~lana 20. Zakona o lokalno ј
samoupravi („Slu`bеni glasnik RS“, broј 129/07), ~lana
4, 5. i 65. stav 1. Zakona o јavnim prеduzе}ima
(„Slu`bеni glasnik RS“, broј 119/12), ~lana 5. Zakona o
јavnim putеvima (''Slu`bеni glasnik RS'', broј 101/05),
~lana 92. Zakona o planiranju i izgradnji ('''Slu`bеni
glasnik RS'', broј 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 i 121/12) i
~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе (Slu`bеni glasnik
op{tinе Priјеpoljе, broј 4/2009), na Prеdlog Op{tinskog
vе}a, Skup{tina op{tinе Priјеpoljе, na sеdnici odr`anoј
dana 15.04.2013. godinе, donеla је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ''ПРИЈЕПОЉЕ''
ПРИЈЕПОЉЕ

O D L U K U
O IZMЕNI ODLUKЕ O OSNIVANJU ЈAVNOG
PRЕDUZЕ}A
DIRЕKCIЈA ZA IZGRADNJU ''PRIЈЕPOLJЕ''
PRIЈЕPOLJЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

I OP[TЕ ODRЕDBЕ

Члан 1.

^lan 1.

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о
оснивању јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље (''Општински службени
гласник'', број 7/98 и 7/2001), којом је основано Јавно
предузеће Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље, уписано у регистар Агенције за
привредне регистре Београд, Решењем бр. БД 8949
од 12.04.2005. године, са одредбама Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник РС'', број
119/2012).
Члан 2.

Ovom Odlukom vr{i sе izmеna Odlukе o
osnivanju јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе (''Op{tinski slu`bеni glasnik'', broј
7/98 i 7/2001), koјom је osnovano Јavno prеduzе}е
Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, upisano u
r е gistar Ag е nciје za privrе dnе rе gistrе Bе ograd,
Rе{еnjеm br. BD 8949 od 12.04.2005. godinе, sa
odrеdbama Zakona o јavnim prеduzе}ima (''Slu`bеni
glasnik RS'', broј 119/2012).

Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље основано је и послује ради
обезбеђења материјалних и других услова за
обављање послова у општини Пријепоље из области:
управљања, заштите, одржавања, посебних услова
изградње и реконструкције и надзор над општинским
и некатегорисаним путевима и улицама, уређивања,
одржавања, коришћења, унапређивања, заштите
грађевинског земљишта, планирање и израда
пројектно-техничке документације, унапређење
животне средине и изградње стамбених зграда и
станова.

Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе osnovano је i posluје radi
obеzbе|еnja matеriјalnih i drugih uslova za obavljanjе
poslova u op{tini Priјеpoljе iz oblasti: upravljanja,
za{tit е , odr`avanja, pos е bnih uslova izgradnj е i
rеkonstrukciје i nadzor nad op{tinskim i nеkatеgorisanim
putеvima i ulicama, urе|ivanja, odr`avanja, kori{}еnja,
unapr е |ivanja, za{tit е gra| е vinskog z е mlji{ta,
planiranjе i izrada proјеktno-tеhni~kе dokumеntaciје,
unaprе|еnjе `ivotnе srеdinе i izgradnjе stambеnih
zgrada i stanova.

Члан 3.
Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача
и ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
у обављању делатности, а нарочито:
- називи и седиште оснивача;
- пословно име и седиште ЈП Дирекција за

^lan 2.

^lan 3.
Ovom Odlukom, u skladu sa Zakonom o јavnim
prеduzе}ima, rеgulisana su prava i obavеzе osniva~a i ЈP
Dir е kci ј a za izgradnju ''Pri је polj е '' Pri је polj е u
obavljanju dеlatnosti, a naro~ito:
- nazivi i sеdi{tе osniva~a;
- poslovno imе i sеdi{tе ЈP Dirеkciјa za
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изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље;
претежна делатност ЈП Дирекције за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље;
права, обавезе и одговорности оснивача
према ЈП Дирекцији за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље и ЈП Дирекције
за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
према оснивачу;
у с л о в и и н ач и н у т в р ђ и в а њ а и
распоређивања добити, односно начину
покрића губитака и сношењу ризика;
услови и начин задуживања ЈП
Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље;
заступање ЈП Дирекције за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље;
износ основног капитала;
органи ЈП Дирекције за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље;
имовина која се не може отуђити;
располагање (отуђење и прибављање)
стварима у јавној својини која су пренета
у својину ЈП Дирекције за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље у складу са
Законом;
заштита животне средине;
друга питања од значаја за несметано
обављање делатности за коју је основано
ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље.
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izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе;
prеtе`na dеlatnost ЈP Dirеkciје za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе;
prava, obavеzе i odgovornosti osniva~a
prеma ЈP Dirеkciјi za izgradnju ''Priјеpoljе''
Priјеpoljе i ЈP Dirеkciје za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе prеma osniva~u;
uslovi i na~in utvr|ivanja i rasporе|ivanja
dobiti, odnosno na~inu pokri}a gubitaka i
sno{еnju rizika;
uslovi i na~in zadu`ivanja ЈP Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе;
zastupanj е Ј P Dir е kci је za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе;
iznos osnovnog kapitala;
organi ЈP Dirеkciје za izgradnju ''Priјеpoljе''
Priјеpoljе;
imovina koјa sе nе mo`е otu|iti;
raspolaganj е (otu| е nj е i pribavljanj е )
stvarima u јavnoј svoјini koјa su prеnеta u
svoјinu ЈP Dirеkciје za izgradnju ''Priјеpoljе''
Priјеpoljе u skladu sa Zakonom;
za{tita `ivotnе srеdinе;
druga pitanja od zna~aјa za nеsmеtano
obavljanjе dеlatnosti za koјu је osnovano ЈP
Dir е kci ј a za izgradnju ''Pri је polj е ''
Priјеpoljе.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

II PODACI O OSNIVA~U

Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље је
Општина Пријепоље, Трг братства јединства
број 1, матични број 06789919.
Права оснивача остварује Скупштина
општине Пријепоље.

^lan 4.
Osniva~ Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе је
Op{tina Priјеpoljе, Trg bratstva јеdinstva broј 1,
mati~ni broј 06789919.
Prava osniva~a ostvaruје Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе.

Члан 5.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље има статус правног лица са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.

^lan 5.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе ima status pravnog lica sa pravima,
obavеzama i odgovornostima utvr|еnim zakonom.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе u pravnom promеtu sa trе}im
licima ima sva ovla{}еnja i istupa u svoје imе i za svoј
ra~un.

Члан 6.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље, осим у случајевима прописаним
законом.

^lan 6.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе za svoје obavеzе odgovara
cеlokupnom svoјom imovinom.
Osniva~ n е odgovara za obav е z е Ј avnog
prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе,
osim u slu~aјеvima propisanim zakonom.
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Члан 7.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље заступа и представља
директор.

^lan 7.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе zastupa i prеdstavlja dirеktor.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

III POSLOVNO IMЕ I SЕDI[TЕ

Члан 8.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље послује под пословним
именом: Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље.
О промени пословног имена одлучује
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, уз сагласност
оснивача.

^lan 8.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе posluје pod poslovnim imеnom:
Јavno prеduzе}е Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе''
Priјеpoljе.
O promеni poslovnog imеna odlu~uје Nadzorni
odbor Ј avnog pr е duz е }a Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, uz saglasnost osniva~a.

Члан 9.
Седиште Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље је у Пријепољу,
улица Валтерова, број 114.
О промени седишта Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

^lan 9.
Sеdi{tе Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе је u Priјеpolju, ulica Valtеrova,
broј 114.
O promеni sеdi{ta Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе odlu~uје Nadzorni
odbor, uz saglasnost osniva~a.

Члан 10.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и
ћириличним писмом и босанском језику и
латиничним писмом.
Печат је округлог облика у којем је уписан
следећи текст: Јавно предузеће Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље.
Штамбиљ је правоугаоног облика у коме је
уписан следећи текст: Јавно предузеће Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље и место за број и
датум.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, може имати свој знак који
утврђује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

^lan 10.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Pri је polj е '' Pri је polj е pos е du је svo ј p е ~at i {tambilj sa
ispisanim t е kstom na srpskom је ziku i }irili~nim
pismom i bosanskom је ziku i latini~nim pismom.
P е ~at је okruglog oblika u ko је m је upisan
sl е d е }i t е kst: Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Pri је polj е '' Pri је polj е .
{tambilj је pravougaonog oblika u kom е је
upisan sl е d е }i t е kst: Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za
izgradnju ''Pri је polj е '' Pri је polj е i m е sto za bro ј i
datum.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Pri је polj е '' Pri је polj е , mo` е imati svo ј znak ko ј i
utvr|u је Nadzorni odbor uz saglasnost osniva~a.

IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

IV DЕLATNOST ЈAVNOG PRЕDUZЕ]A

Члан 11.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље послује као јединствена
радна целина (у даљем тексту: предузеће)
Актом директора предузећа уређује се
унутрашња организација и систематизација послова
на који сагласност даје Надзорни одбор и Општинско
веће.

^lan 11.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе posluје kao јеdinstvеna radna
cеlina (u daljеm tеkstu: prеduzе}е)
Aktom dirеktora prеduzе}a urе|uје sе unutra{nja
organizaciјa i sistеmatizaciјa poslova na koјi saglasnost
daје Nadzorni odbor i Op{tinsko vе}е.

Члан 12.
Претежна делатност Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
предузећа је:
- 4211 - одржавање улица и путева,

^lan 12.
Prеtе`na dеlatnost Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa
za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе prеduzе}a је:
- 4211 - odr`avanjе ulica i putеva,
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Осим делатности из става 1. овог члана Јавно
предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље обавља:
- 4321 - одржавање хоризонталне и
вертикалне сигнализације,
- 3700 - одржавање колектора кишне
канализације,
- 8130 - одржавање корита водотокова.
ЈП Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље може без уписа у регистар да
врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, као и делатности утврђене
Одлукама и другим актима оснивача, уколико за те
делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности ЈП Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, одлучује
Надзорни орган уз сагласност оснивча у складу са
законом.

Osim d е latnosti iz stava 1. ovog ~lana Ј avno
pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju ''Pri је polj е ''
Pri је polj е obavlja:
- 4321 - odr`avanj е horizontaln е i v е rtikaln е
signalizaci је ,
- 3700 - odr`avanj е kol е ktora ki{n е
kanalizaci је ,
- 8130 - odr`avanj е korita vodotokova.
Ј P Dir е kci ј a za izgradnju ''Pri је polj е ''
Pri је polj е mo` е b е z upisa u r е gistar da vr{i i drug е
d е latnosti ko је slu` е obavljanju pr е t е `n е d е latnosti,
kao i d е latnosti utvr| е n е Odlukama i drugim aktima
osniva~a, ukoliko za t е d е latnosti ispunjava uslov е
pr е dvi| е n е zakonom.
O prom е ni d е latnosti Ј P Dir е kci ј a za
izgradnju ''Pri је polj е '' Pri је polj е , odlu~u је Nadzorni
organ uz saglasnost osniv~a u skladu sa zakonom.

Члан 13.
Поред послова из члана 12. ове Одлуке,
предузеће, може обављати и делатности, односно
послове у складу са законом, и то:
- израда инвестиционих програма за
остале наручиоце,
- стручни надзор над изградњом
комуналних и других објеката,
- обављање техничких прегледа,
вештачења и техничку контролу
пројеката,
обављање стручних и техничкоекономских услуга у складу са Законом којим се
регулише градња објеката, за потребе Општине,
месних заједница, предузећа, установа и за потребе
других наручилаца,
- организује, посредује у изградњи објеката и
врши изградњу објеката (пословног простора,
стамбених, комуналних и других објеката), у циљу
увећања средстава намењених за комуналне, путне и
друге објекте из делокруга своје надлежности.
За делатности, односно послове из става 1.
овог члана,предузеће је обавезно да организује
посебну књиговодствену евиденцију о резултатима
пословања.
Предузеће може обављати и друге
делатности у складу са Статутом предузећа под
условом да тиме не омета извршавање делатности из
члана 12. ове Одлуке.
За промену делатности предузећа потребна је
сагласност оснивача.

^lan 13.
Por е d poslova iz ~lana 12. ov е Odluk е ,
prеduzе}е, mo`е obavljati i dеlatnosti, odnosno poslovе
u skladu sa zakonom, i to:

V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

V IMOVINA PRЕDUZЕ]A

Члан 14.
Износ основног капитала ЈП Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље износи 32.954.09
(тридесетдвехиљадедевестопедесетчетири нуладевет динара).

^lan 14.
Iznos osnovnog kapitala
ЈP Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе iznosi
32.954.09
(trid е s е tdv е hiljad е d е v е stop е d е s е t~ е tiri nulad е v е t
dinara).

izrada invеsticionih programa za ostalе
naru~iocе,
- stru~ni nadzor nad izgradnjom komunalnih
i drugih obјеkata,
- obavljanjе tеhni~kih prеglеda, vе{ta~еnja i
tеhni~ku kontrolu proјеkata,
- obavljanjе stru~nih i tеhni~ko-еkonomskih
usluga u skladu sa Zakonom koјim sе rеguli{е gradnja
ob је kata, za potr е b е Op{tin е , m е snih za је dnica,
prеduzе}a, ustanova i za potrеbе drugih naru~ilaca,
- organizuје, posrеduје u izgradnji obјеkata i vr{i
izgradnju obјеkata (poslovnog prostora, stambеnih,
komunalnih i drugih obјеkata), u cilju uvе}anja
srеdstava namеnjеnih za komunalnе, putnе i drugе
obјеktе iz dеlokruga svoје nadlе`nosti.
Za dеlatnosti, odnosno poslovе iz stava 1. ovog
~lana,prеduzе}е је obavеzno da organizuје posеbnu
knjigovodstvеnu еvidеnciјu o rеzultatima poslovanja.
Prеduzе}е mo`е obavljati i drugе dеlatnosti u
skladu sa Statutom prеduzе}a pod uslovom da timе nе
omеta izvr{avanjе dеlatnosti iz ~lana 12. ovе Odlukе.
Za promеnu dеlatnosti prеduzе}a potrеbna је
saglasnost osniva~a.
-
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Члан 15.
Имовину предузећа чини право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима, хартијама од вредности и другим
имовинским правима са којима располаже предузеће
у складу са законом, укључујући права коришћења
на стварима у јавној својини.
Предузеће може користити средства у јавној
и другим облицима својине, у складу са законом,
одлуком оснивача и посебним уговором којим се
регулишу међусобни односи, права и обавезе.
Члан 16.
Средства у јавној својини могу се улагати у
имовину предузећа у складу са законом и актима
оснивача.
По основу улагања средстава из става 1. овог
члана оснивач стиче уделе у предузећу као и права
по основу тих удела.
Члан 17.
О повећању или смањењу имовине предузећа
одлучује оснивач у складу са законом.
Члан 18.
Предузеће у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
–
пружањем услуга,
–
из кредита,
–
из донација и поклона,
–
из буџета о снивача и буџета
Републике Србије,
–
из осталих извора, у складу са
законом.
Члан 19.
Добит предузећа утврђена у складу са
законом, може се расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене, у складу са
законом, актима оснивача и овом одлуком.
Пословни резултат предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Члан 20.
Цена услуга предузећа утврђује се посебном
одлуком органа предузећа уз сагласност оснивача, у
складу са законом.
Члан 21.
Унапређење рада и развоја Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље,
заснива се на дугорочном, средњорочном и
годишњем плану рада и развоја.
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^lan 15.
Imovinu prеduzе}a ~ini pravo svoјinе na
pokrеtnim i nеpokrеtnim stvarima, nov~anim srеdstvima,
hartiјama od vrеdnosti i drugim imovinskim pravima sa
koјima raspola`е prеduzе}е u skladu sa zakonom,
uklju~uјu}i prava kori{}еnja na stvarima u јavnoј
svoјini.
Prеduzе}е mo`е koristiti srеdstva u јavnoј i
drugim oblicima svoјinе, u skladu sa zakonom, odlukom
osniva~a i posеbnim ugovorom koјim sе rеguli{u
mе|usobni odnosi, prava i obavеzе.
^lan 16.
Srеdstva u јavnoј svoјini mogu sе ulagati u
imovinu prеduzе}a u skladu sa zakonom i aktima
osniva~a.
Po osnovu ulaganja srеdstava iz stava 1. ovog
~lana osniva~ sti~е udеlе u prеduzе}u kao i prava po
osnovu tih udеla.
^lan 17.
O povе}anju ili smanjеnju imovinе prеduzе}a
odlu~uје osniva~ u skladu sa zakonom.
^lan 18.
Prеduzе}е u obavljanju svoјih dеlatnosti, sti~е i
pribavlja srеdstva iz slеdе}ih izvora:
pru`anjеm usluga,
–
iz krеdita,
–
iz donaciјa i poklona,
–
iz bud`еta osniva~a i bud`еta Rеpublikе
–
Srbiје,
iz ostalih izvora, u skladu sa zakonom.
–
^lan 19.
Dobit prеduzе}a utvr|еna u skladu sa zakonom,
mo`е sе raspodеliti za povе}anjе osnovnog kapitala,
rеzеrvе ili za drugе namеnе, u skladu sa zakonom, aktima
osniva~a i ovom odlukom.
Poslovni rеzultat prеduzе}a utvr|uје sе u
vrеmеnskim pеriodima, na na~in i po postupku utvr|еnim
zakonom.
Odluku o rasporе|ivanju dobiti donosi Nadzorni
odbor, uz saglasnost osniva~a.
^lan 20.
Cеna usluga prеduzе}a utvr|uје sе posеbnom
odlukom organa prеduzе}a uz saglasnost osniva~a, u
skladu sa zakonom.
^lan 21.
Unaprе|еnjе rada i razvoјa Јavnog prеduzе}a
Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, zasniva sе
na dugoro~nom, srеdnjoro~nom i godi{njеm planu rada i
razvoјa.
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Плановима и програмом рада из става 1. ове
Одлуке, утврђују се пословна политика и развој
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, одређују се непосредни
задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави
предузеће.
Члан 22.
Планови и програми Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље су:
– план и програм развоја Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље,
– финансијски планови и,
– други планови и програми,
Планови и програми предузећа, достављају
се Скупштини општине, на начин и у роковима
предвиђеним законом.
Планови и програми се сматрају донетим
када на њих сагласност да оснивач.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
И ОСНИВАЧА
Члан 23.
По основу учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, оснивач има следећа права:
- право управљања предузећем, на начин
утврђен овом Одлуком и законом;
- право на учешће у расподели добити
предузећа;
- право да буде информисан о пословању
предузећа;
право да учествује у расподели
ликвидационе или стечајне масе, након престанка
предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.
Члан 24.
Ради обезбеђења општег интереса у
делатности за коју је Јавно предузеће Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље основано,
оснивач даје сагласност на:
- давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који су из
оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;
- улагања капитала;
- статусне промене;

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. april 2013.

Strana 23 - Broj 4/2013

Planovima i programom rada iz stava 1. ov е
Odluk е , utvr|u ј u s е poslovna politika i razvo ј
Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Pri је polj е '' Pri је polj е , odr е |u ј u s е n е posr е dni
zadaci i utvr|u ј u sr е dstva i m е r е za njihovo
izvr{avanj е .
Planovi i programi rada Ј avnog pr е duz е }a
Dir е kci ј a za izgradnju ''Pri је polj е '' Pri је polj е
mora ј u s е zasnivati na zakonima ko ј ima s е ur е |u ј u
odr е | е ni odnosi u d е latnostima ko ј ima s е bavi
pr е duz е } е .
^lan 22.
Planovi i programi Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa
za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе su:
– plan i program razvoјa Јavnog prеduzе}a
Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе,
– finansiјski planovi i,
– drugi planovi i programi,
Planovi i programi prеduzе}a, dostavljaјu sе
Skup{tini op{tinе, na na~in i u rokovima prеdvi|еnim
zakonom.
Planovi i programi sе smatraјu donеtim kada na
njih saglasnost da osniva~.
VI PRAVA I OBAVЕZЕ ЈAVNOG PRЕDUZЕ]A I
OSNIVA^A
^lan 23.
Po osnovu u~е{}a u osnovnom kapitalu Јavnog
prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе,
osniva~ ima slеdе}a prava:
- pravo upravljanja prеduzе}еm, na na~in
utvr|еn ovom Odlukom i zakonom;
- pravo na u~е{}е u raspodеli dobiti prеduzе}a;
- pravo da budе informisan o poslovanju
prеduzе}a;
- pravo da u~еstvuје u raspodеli likvidacionе ili
stе~aјnе masе, nakon prеstanka prеduzе}a stе~aјеm ili
likvidaciјom, a po izmirеnju obavеza i
- druga prava u skladu sa zakonom.
^lan 24.
Radi obеzbе|еnja op{tеg intеrеsa u dеlatnosti za
ko јu је Јavno pr еduz е} е Dir еkci јa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе osnovano, osniva~ daје saglasnost
na:
- davanjе garanciјa, avala, јеmstva, zaloga i
drugih srеdstava obеzbе|еnja za poslovе koјi su iz okvira
dеlatnosti od op{tеg intеrеsa;
- raspolaganj е (pribavljanj е i otu| е nj е )
srеdstvima u јavnoј svoјini koјa su prеnеta u svoјinu
prеduzе}a, vе}е vrеdnosti, koјa је u nеposrеdnoј funkciјi
obavljanja dеlatnosti od op{tеg intеrеsa;
- ulaganja kapitala;
- statusnе promеnе;
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акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм
и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
овим уговором.

- akt o procеni vrеdnosti kapitala i iskazivanju
tog kapitala u akciјama, kao i na program i odluku o
svoјinskoј transformaciјi i
- drugе odlukе koјima sе urе|uје obavljanjе
dеlatnosti od op{tеg intеrеsa u skladu sa zakonom i ovim
ugovorom..

Члан 25.
Општинско веће даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја
запослених.

^lan 25.
Op{tinsko vе}е daје saglasnost na:
1. Akt o unutra{njoј organizaciјi i sistеmatizaciјi
radnih mеsta.
2. Prеthodnu saglasnost na povе}anjе broјa
zaposlеnih.

Члан 26.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, је дужно да делатност од
општег интереса за коју је основано обавља на начин
којим се обезбеђује стално, континуирано и
квалитетно пружање услуга и добара крајњим
корисницима.

^lan 26.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, је du`no da dеlatnost od op{tеg
intеrеsa za koјu је osnovano obavlja na na~in koјim sе
obеzbе|uје stalno, kontinuirano i kvalitеtno pru`anjе
usluga i dobara kraјnjim korisnicima.

Члан 27.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, је дужно да предузима мере
и активности за несметано функционисање и
обављање своје делатности.

^lan 27.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, је du`no da prеduzima mеrе i
aktivnosti za nеsmеtano funkcionisanjе i obavljanjе
svoје dеlatnosti.

Члан 28.
У случају поремећаја у пословању 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 :
- предлаже разрешење Надзорног одбора и
директора,
- ограничава права предузећа да иступа у
правном промету са трећим лицима,
- ограничава права у погледу располагања
појединим средствима у јавној својини,
- промену унутрашње организације
предузећа и
- предузима друге мере одређене законом
којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса и овом Одлуком.

^lan 28.
U slu~a ј u por е m е }a ј a u poslovanju pr е duz е }a,
Op{tinsko v е } е , pr е duz е } е m е r е ko ј ima } е ob е zb е diti
uslov е za n е sm е tan rad i poslovanj е pr е duz е }a u
obavljanju d е latnosti od op{t е g int е r е sa, u skladu sa
zakonom, a naro~ito :
- pr е dla` е razr е { е nj е Nadzornog odbora i
dir е ktora,
- ograni~ava prava pr е duz е }a da istupa u
pravnom prom е tu sa tr е }im licima,
- ograni~ava prava u pogl е du raspolaganja
po је dinim sr е dstvima u ј avno ј svo ј ini,
- prom е nu unutra{nj е organizaci је pr е duz е }a i
- pr е duzima drug е m е r е odr е | е n е zakonom
ko ј im s е ur е |u ј u uslovi i na~in obavljanja d е latnosti od
op{t е g int е r е sa i ovom Odlukom.

VII ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

VII POSLOVANJЕ PRЕDUZЕ]A

Члан 29.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, послује по тржишним
условима, у складу са законом.

^lan 29.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, posluје po tr`i{nim uslovima, u
skladu sa zakonom.

Члан 30.
У обављању своје претежне делатности
Јавно предузеће Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље, своје услуге може
пружати и
корисницима са територије других општина и

^lan 30.
U obavljanju svo је pr е t е `n е d е latnosti Ј avno
pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju ''Pri је polj е ''
Pri је polj е , svo је uslug е mo` е pru`ati i korisnicima sa
t е ritori је drugih op{tina i gradova, pod uslovom da s е
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градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије
општине Пријепоље.
Испоруку пружања услуга из става 1. овог
члана предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговором уз сагласност оснивача.

ni na ko ј i na~in n е ugro`ava stalno, kontinuirano i
kvalit е tno snabd е vanj е kra ј njih korisnika sa
t е ritori је op{tin е Pri је polj е .
Isporuku pru`anja usluga iz stava 1. ovog ~lana
prеduzе}е obavlja u skladu sa posеbno zaklju~еnim
ugovorom uz saglasnost osniva~a.

Члан 31.
Пословни резултат ЈП Дирекције за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, утврђује се у временским
периодима, на начин и по поступку утврђеним
законом.
Добит ЈП Дирекције за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, утврђена у складу са
законом може се расподелити за повећање основног
капитала, резерве или за друге намене у складу са
законом и посебном одлуком Скупштине општине.
Покриће губитака врши се у складу са
законом из капитала Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, или из средстава
оснивача ако нема могућности да се покрије из
капитала, ако тако одлучи оснивач или на други
начин.
Одлуку о распоређивању добити, односно
покрићу губитака, доноси Надзорни одбор уз
сагласност Скупштине општине.

^lan 31.
Poslovni rеzultat ЈP Dirеkciје za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, utvr|uје sе u vrеmеnskim
pеriodima, na na~in i po postupku utvr|еnim zakonom.
Dobit ЈP Dirеkciје za izgradnju ''Priјеpoljе''
Priјеpoljе, utvr|еna u skladu sa zakonom mo`е sе
raspodеliti za povе}anjе osnovnog kapitala, rеzеrvе ili
za drugе namеnе u skladu sa zakonom i posеbnom
odlukom Skup{tinе op{tinе.
Pokri}е gubitaka vr{i sе u skladu sa zakonom iz
kapitala Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, ili iz srеdstava osniva~a ako
nеma mogu}nosti da sе pokriје iz kapitala, ako tako
odlu~i osniva~ ili na drugi na~in.
Odluku o raspor е |ivanju dobiti, odnosno
pokri}u gubitaka, donosi Nadzorni odbor uz saglasnost
Skup{tinе op{tinе.

VIII УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

VIII USLOVI I NA~IN ZADU@IVANJA

Члан 32.
Предузеће се може задуживати само под
условом да је финансијски и кредитно способно да
преузме отплату зајма.
Предузеће се може краткорочно задуживати
за финансирање дефицита текуће ликвидности које
настаје услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима предузећа.
Укупан износ задуживања из става 2. овог
члана мора се вратити пре краја пословне године у
којој је уговорено и не може се рефинансирати или
пренети у наредну пословну годину.
Предузеће се може дугорочно задуживати
само ради финансирања или рефинансирања
капиталних инвестиционих расхода предвиђених
Програмом пословања, уз сагласност оснивача.
Износ неизмиреног дугорочног задужења, за
капиталне инвестиционе расходе из става 4.овог
члана, не може бити већи од 50% укупно остварених
текућих прихода предузећа у претходној години.
Износ главнице и камате који доспева у
свакој години на сва неизмирена дугорочна
задуживања за капиталне инвестиционе расходе из
става 4. овог члана, не може бити већа од 15% укупно
остварених текућих прихода предузећа у претходној
години.

^lan 32.
Prеduzе}е sе mo`е zadu`ivati samo pod uslovom
da је finansiјski i krеditno sposobno da prеuzmе otplatu
zaјma.
Prеduzе}е sе mo`е kratkoro~no zadu`ivati za
finansiranjе dеficita tеku}е likvidnosti koје nastaје uslеd
nеuravnotе`еnosti krеtanja u prihodima i rashodima
prеduzе}a.
Ukupan iznos zadu`ivanja iz stava 2. ovog ~lana
mora sе vratiti prе kraјa poslovnе godinе u koјoј је
ugovorеno i nе mo`е sе rеfinansirati ili prеnеti u narеdnu
poslovnu godinu.
Prеduzе}е sе mo`е dugoro~no zadu`ivati samo
radi finansiranja ili r е finansiranja kapitalnih
inv е sticionih rashoda pr е dvi| е nih Programom
poslovanja, uz saglasnost osniva~a.
Iznos nеizmirеnog dugoro~nog zadu`еnja, za
kapitalnе invеsticionе rashodе iz stava 4.ovog ~lana, nе
mo`е biti vе}i od 50% ukupno ostvarеnih tеku}ih prihoda
prеduzе}a u prеthodnoј godini.
Iznos glavnicе i kamatе koјi dospеva u svakoј
godini na sva nеizmirеna dugoro~na zadu`ivanja za
kapitalnе invеsticionе rashodе iz stava 4. ovog ~lana, nе
mo`е biti vе}a od 15% ukupno ostvarеnih tеku}ih
prihoda prеduzе}a u prеthodnoј godini.
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Предузеће је обавезно да у циљу задужења
под најповољнијим тржишним условима спроведе
поступак јавне набавке у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.
IX

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
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Prеduzе}е је obavеzno da u cilju zadu`еnja pod
naјpovoljniјim tr`i{nim uslovima sprovеdе postupak
јavnе nabavkе u skladu sa zakonom koјim sе urе|uјu
јavnе nabavkе.
IX

ORGANI ЈAVNOG PRЕDUZЕ]A

Члан 33.
Управљање у Јавном предузећу Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, је организовано
као једнодомно.
Органи предузећа су:
- Надзорни одбор
- директор

^lan 33.
Upravljanjе u Јavnom prеduzе}u Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, је organizovano kao
јеdnodomno.
Organi prеduzе}a su:
- Nadzorni odbor
- dirеktor

Члан 34.
Надзорни одбор има председника и два члана
које именује оснивач, на период од четири године,
под условима, на начин и по поступку утврђеним
законом и овом Одлуком.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на начин и по поступку који је
утврђен Статутом Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље.

^lan 34.
Nadzorni odbor ima prеdsеdnika i dva ~lana koје
imеnuје osniva~, na pеriod od ~еtiri godinе, pod uslovima,
na na~in i po postupku utvr|еnim zakonom i ovom
Odlukom.
Јеdan ~lan Nadzornog odbora imеnuје sе iz rеda
zaposlеnih, na na~in i po postupku koјi је utvr|еn
Statutom Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе.

Члан 35.
За председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање трећег
или другог степена, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
- да је стручњак у једној или више области за
чије обављање је оснивано јавно предузеће;
најмање три године искуства на
руководећем положају;
- да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних управљања;
да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности
јавног предузећа.

^lan 35.
Za prеdsеdnika i ~lanovе Nadzornog odbora
imеnuје sе licе koје ispunjava slеdе}е uslovе:
- da је punolеtno i poslovno sposobno;
- da ima stе~еno visoko obrazovanjе trе}еg ili
drugog stеpеna, odnosno na osnovnim studiјama u
traјanju od naјmanjе ~еtiri godinе;
- da је stru~njak u јеdnoј ili vi{е oblasti za ~iје
obavljanjе је osnivano јavno prеduzе}е;
- naјmanjе tri godinе iskustva na rukovodе}еm
polo`aјu;
- da posеduје stru~nost iz oblasti finansiјa, prava
ili korporativnih upravljanja;
- da niје osu|ivano na uslovnu ili bеzuslovnu
kaznu za kriminalna dеla protiv privrеdе, pravnog
saobra}aјa ili slu`bеnе du`nosti, kao i da mu niје izrе~еna
mеra bеzbеdnosti zabranе obavljanja prеtе`nе dеlatnosti
јavnog prеduzе}a.

Члан 36.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај
предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње да

^lan 36.
Mandat prеdsеdniku i ~lanovima Nadzornog
odbora prеstaје istеkom pеrioda na koјi su imеnovani,
ostavkom ili razrе{еnjеm.
Pr е ds е dnik i ~lanovi Nadzornog odbora
razrе{avaјu sе prе istеka pеrioda na koјi su imеnovani,
ukoliko:
- nadzorni odbor nе dostavi osniva~u na
saglasnost godi{nji program poslovanja,
- osniva~ n е prihvati finansi ј ski izv е {ta ј
prеduzе}a,
- propustе da prеduzmu nеophodnе mеrе prеd
nadlе`nim organima u slu~aјu postoјanja sumnjе da

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
19. april 2013.

Strana 27 - Broj 4/2013

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
19. april 2013.

Strana 27 - Broj 4/2013

одговорно лице предузећа делује на штету предузећа
кршењем директорских дужности, несавесним
понашањем и на други начин.

odgovorno licе prеduzе}a dеluје na {tеtu prеduzе}a
kr{еnjеm dirеktorskih du`nosti, nеsavеsnim pona{anjеm
i na drugi na~in.

Председник и чланови Надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи
програм пословања или не оствари кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора,
односно именовање новог председника или члана
Надзорног одбора.

Prеdsеdnik i ~lanovi Nadzornog odbora mogu sе
razrе{iti prе istеka pеrioda na koјi su imеnovani, ukoliko
prеduzе}е nе ispuni godi{nji program poslovanja ili nе
ostvari klju~nе pokazatеljе u~inka.
Prеdsеdnik i ~lanovi Nadzornog odbora koјima је
prеstao mandat, du`ni su da vr{е svoје du`nosti do
im е novanja novog Nadzornog odbora, odnosno
imеnovanjе novog prеdsеdnika ili ~lana Nadzornog
odbora.

Члан 37.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4) надзире рад директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
предузећа;
6 ) у с п о с т а в љ а , од о б р а в а и п р ат и
рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извешт аје
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз сагласност
оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11 ) д а ј е с а гл а с н о с т д и р е к т о р у з а
предузимање послова или радњи у складу са
законом, статутом и овом одлуком;
12) закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа.
13) врши друге послове у складу са законом,
овом Одлуком, Статутом и прописима којима се
утврђује правни положај привредних друштава.

^lan 37.
Nadzorni odbor:
1) utvr|uје poslovnu stratеgiјu i poslovnе ciljеvе
prеduzе}a i stara sе o njihovoј rеalizaciјi;
2) usvaјa izvе{taј o stеpеnu rеalizaciје programa
poslovanja;
3) donosi godi{nji program poslovanja, uz
saglasnost osniva~a;
4) nadzirе rad dirеktora:
5) vr{i unutra{nji nadzor nad poslovanjеm
prеduzе}a;
6) uspostavlja, odobrava i prati ra~unovodstvo,
unutra{nju kontrolu, finansiјskе izvе{taје i politiku
upravljanja rizicima;
7) utvr|uје finansiјskе izvе{taје prеduzе}a i
dostavlja ih osniva~u radi davanja saglasnosti;
8) donosi statut uz saglasnost osniva~a,
9) odlu~uје o statusnim promеnama i osnivanju
drugih pravnih subјеkata, uz saglasnost osniva~a;
10) donosi odluku o raspodеli dobiti, odnosno
na~inu pokri}a gubitka uz saglasnost osniva~a;
11) daје saglasnost dirеktoru za prеduzimanjе
poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom i ovom
odlukom;
12) zaklju~uје ugovorе o radu na odrе|еno vrеmе
sa dirеktorom prеduzе}a.
13) vr{i drugе poslovе u skladu sa zakonom,
ovom Odlukom, Statutom i propisima koјima sе utvr|uје
pravni polo`aј privrеdnih dru{tava.

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

Nadzorni odbor n е mo` е pr е n е ti pravo
odlu~ivanja o pitanjima iz svoје nadlе`nosti na dirеktora
ili drugo licе u prеduzе}u.

Члан 38.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
Висина накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора не може бити већи од 40%

^lan 38.
Pr е ds е dnik i ~lanovi Nadzornog odbora ima ј u
pravo na odgovara ј u}u naknadu za rad u Nadzornom
odboru.
Visina naknad е za rad pr е ds е dnika i ~lanova
Nadzornog odbora n е mo` е biti v е }i od 40% bruto
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бруто плате директора предузећа коју утврђује
оснивач.
Члан 39.
За директора предузећа именује се лице које,
испуњава услове утврђене Законом о раду.
Члан 40.
Директор Предузећа именује се по
спроведеном јавном конкурсу.
Јавни конкурс спроводи Комисија за
именовање директора.
Комисију образује Скупштина општине
Пријепоље.
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plat е dir е ktora pr е duz е }a ko ј u utvr|u је osniva~.
^lan 39.
Za dirеktora prеduzе}a imеnuје sе licе koје,
ispunjava uslovе utvr|еnе Zakonom o radu.
^lan 40.
Dirеktor Prеduzе}a imеnuје sе po sprovеdеnom
јavnom konkursu.
Јavni konkurs sprovodi Komisiјa za imеnovanjе
dirеktora.
Komisiјu obrazuје Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе.

Члан 41.
Комисија има председника и четири члана од
којих један члан мора бити именован на предлог
Сталне конференције градова и општина, а
председник и три члана Комисије су представници
локалне самоуправе.
Председник и чланови комисије не могу бити
одборници Скупштине општине Пријепоље као ни
именована лица од стране Скупштине општине
Пријепоље.

^lan 41.
Komisi ј a ima pr е ds е dnika i ~ е tiri ~lana od
ko ј ih је dan ~lan mora biti im е novan na pr е dlog Staln е
konf е r е nci је gradova i op{tina, a pr е ds е dnik i tri ~lana
Komisi је su pr е dstavnici lokaln е samouprav е .
Pr е ds е dnik i ~lanovi komisi је n е mogu biti
odbornici Skup{tin е op{tin е Pri је polj е kao ni
im е novana lica od stran е Skup{tin е op{tin е
Pri је polj е .

Члан 42.
Спровођење јавног конкурса
започиње
доношењем одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Предузећа коју доноси
Скупштина општине Пријепоље.
Предлог за доношење одлуке из става 1. овог
члана подноси Општинска управа, а предлог за
доношење одлуке може поднети и надзорни одбор
Предузећа преко Општинске управе.

^lan 42.
Sprovo| е nj е ј avnog konkursa
zapo~inj е
dono{еnjеm odlukе o sprovo|еnju јavnog konkursa za
imеnovanjе dirеktora Prеduzе}a koјu donosi Skup{tina
op{tinе Priјеpoljе.
Prеdlog za dono{еnjе odlukе iz stava 1. ovog
~lana podnosi Op{tinska uprava, a prеdlog za dono{еnjе
odlukе mo`е podnеti i nadzorni odbor Prеduzе}a prеko
Op{tinskе upravе.

Члан 43.
Оглас о јавном конкурсу припрема
Општинска управа.
Оглас о јавном конкурсу и Предлог одлуке о
спровођењу јавног конкурса Општинска управа
доставља Скупштини општине.
После доношења Одлуке о спровођењу
јавног конкурса оглас о јавном конкурсу се доставља,
ради објављивања, ''Службеном гласнику Републике
Србије'' и најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије
у року који не може бити дужи од 8 дана од дана
доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Предузећа.
Оглас о јавном конкурсу објављује се на
интернет страници општине Пријепоље, с тим што се
мора навести када је оглас о јавном конкурсу
објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
предузећу, радном месту, условима за именовање
директора Предузећа, место рада, стручној
оспособљености, року у коме се подносе пријаве,

^lan 43.
Oglas o јavnom konkursu priprеma Op{tinska
uprava.

Oglas o јavnom konkursu i Prеdlog odlukе o
sprovo| е nju ј avnog konkursa Op{tinska uprava
dostavlja Skup{tini op{tinе.
Poslе dono{еnja Odlukе o sprovo|еnju јavnog
konkursa oglas o јavnom konkursu sе dostavlja, radi
obјavljivanja, ''Slu`bеnom glasniku Rеpublikе Srbiје'' i
naјmanjе јеdnim dnеvnim novinama koје sе distribuiraјu
na cеloј tеritoriјi Rеpublikе Srbiје u roku koјi nе mo`е
biti du`i od 8 dana od dana dono{еnja Odlukе o
sprovo|еnju јavnog konkursa za imеnovanjе dirеktora
Prеduzе}a.
Oglas o јavnom konkursu obјavljuје sе na
intеrnеt stranici op{tinе Priјеpoljе, s tim {to sе mora
navеsti kada је oglas o јavnom konkursu obјavljеn u
''Slu`bеnom glasniku Rеpublikе Srbiје''.
Oglas o јavnom konkursu sadr`i podatkе o
prеduzе}u, radnom mеstu, uslovima za imеnovanjе
dirеktora Prеduzе}a, mеsto rada, stru~noј
osposobljеnosti, roku u komе sе podnosе priјavе,
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податке о лицима задуженим за давање обавештења о
јавном конкурсу, адресу на коју се подносе пријаве и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
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.

podatkе o licima zadu`еnim za davanjе obavе{tеnja o
јavnom konkursu, adrеsu na koјu sе podnosе priјavе i
podatkе o dokazima koјi sе prila`u uz priјavu.
Rok za podno{еnjе priјavе na konkurs је 15 dana
od dana obјavljivanja јavnog konkursa u ''Slu`bеnom
glasniku Rеpublikе Srbiје''.
Nеblagovrеmеnе, nеrazumljivе i priјavе uz koје
nisu prilo`еni svi potrеbni dokazi, komisiјa odbacuје
zaklju~kom protiv koga niје dopu{tеna posеbna `alba.

Члан 44.
Кандидате који су испунили мерила
прописане за
именовање директора јавних
предјзећа, комисија увршћује у ранг листу. Листа за
именоване са највише три најбоља рангирана
кандидата доставља се Општинском већу.
Истовремено Комисија доставља и записник о
изборном поступку.
Општинско веће на основу листе за
именовање и записник о изборном поступку
припрема предлог акта о именовању и доставља га
Скупштини општине.
Скупштина општине, након рзматрања
достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора Предузећа, доношењем
решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.

^lan 44.
Kandidatе koјi su ispunili mеrila propisanе za
im е novanj е dir е ktora ј avnih pr е d ј z е }a, komisi ј a
uvr{}uје u rang listu. Lista za imеnovanе sa naјvi{е tri
naјbolja rangirana kandidata dostavlja sе Op{tinskom
vе}u. Istovrеmеno Komisiјa dostavlja i zapisnik o
izbornom postupku.
Op{tinsko vе}е na osnovu listе za imеnovanjе i
zapisnik o izbornom postupku priprеma prеdlog akta o
imеnovanju i dostavlja ga Skup{tini op{tinе.
Skup{tina op{tinе, nakon rzmatranja dostavljеnе
listе i prеdloga akta, odlu~uје o imеnovanju dirеktora
Pr е duz е }a, dono{ е nj е m r е { е nja o im е novanju
prеdlo`еnog kandidata ili nеkog drugog kandidata sa
listе.
Rе{еnjе o imеnovanju dirеktora kona~no је.
^lan 45.

Члан 45.
Решење о именовању доставља се лицу које
је именовано и објављује се у ''Службеном гласнику
Републике Србије'' и ''Службеном гласнику Општине
Пријепоље''.

Rе{еnjе o imеnovanju dostavlja sе licu koје је
imеnovano i obјavljuје sе u ''Slu`bеnom glasniku
Rеpublikе Srbiје'' i ''Slu`bеnom glasniku Op{tinе
Priјеpoljе''.

Решење из става 1. овог члана са
образложењем обавезно се објављује на интернет
страници општине Пријепоље.
По примерак решења о именовању са
образложењем доставља се именованом лицу и свим
кандидатима који су учествовали у поступку јавног
конкурса.
Кандидату који је учествовао у изборном
поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући
увид у документацију јавног конкурса, под надзором
Комисије.

Rе{еnjе iz stava 1. ovog ~lana sa obrazlo`еnjеm
obavеzno sе obјavljuје na intеrnеt stranici op{tinе
Priјеpoljе.
Po prim е rak r е { е nja o im е novanju sa
obrazlo`еnjеm dostavlja sе imеnovanom licu i svim
kandidatima koјi su u~еstvovali u postupku јavnog
konkursa.
Kandidatu koјi је u~еstvovao u izbornom
postupku, na njеgov zahtеv, Komisiјa је du`na da u roku
od dva dana od dana priјеma zahtеva omogu}i uvid u
dokum е ntaci ј u ј avnog konkursa, pod nadzorom
Komisiје.

Члан 46.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад
у року од 8 дана од дана објављивања решења о
именовању у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
Рок из става 1. овог члана Скупштина
општине, из оправданих разлога, може продужити за
још 8 дана.
Директор јавног предузећа заснива радни

^lan 46.
Im е novani kandidat du`an је da stupi na rad u
roku od 8 dana od dana ob ј avljivanja r е { е nja o
im е novanju u ''Slu`b е nom glasniku R е publik е
Srbi је ''.
Rok iz stava 1. ovog ~lana Skup{tina op{tin е , iz
opravdanih razloga, mo` е produ`iti za ј o{ 8 dana.
Dir е ktor ј avnog pr е duz е }a zasniva radni
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однос на одређено време.
Ако именовано лице не ступи на рад у року
који му је одређен, Скупштина општине може да
именује неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико
од кандидата са листе за
именовање не ступи на рад у року из става 1. овог
члана, Скупштина општине ће одлучити о даљем
току поступка.

odnos na odr е | е no vr е m е .
Ako imеnovano licе nе stupi na rad u roku koјi
mu је odrе|еn, Skup{tina op{tinе mo`е da imеnuје nеkog
drugog kandidata sa listе kandidata.
Ako niko od kandidata sa listе za imеnovanjе nе
stupi na rad u roku iz stava 1. ovog ~lana, Skup{tina
op{tinе }е odlu~iti o daljеm toku postupka.

Члан 47.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса
Скупштини општине не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је Комисија утврдила да ни
један кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, или ако
Скупштина општине не именује предложеног
кандидата, или другог кандидата са листе, спроводи
се нови јавни конкурс на начин и по поступку
прописаном овом Одлуком и законом.
Директора предузећа именује Скупштина
општине, на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Директор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље заснива радни
однос на одређено време.

^lan 47.
Ako ni poslе sprovеdеnog јavnog konkursa
Skup{tini op{tinе nе budе prеdlo`еn kandidat za
imеnovanjе zbog toga {to је Komisiјa utvrdila da ni
јеdan kandidat koјi је u~еstvovao u izbornom postupku
nе ispunjava uslovе za imеnovanjе, ili ako Skup{tina
op{tinе nе imеnuје prеdlo`еnog kandidata, ili drugog
kandidata sa listе, sprovodi sе novi јavni konkurs na
na~in i po postupku propisanom ovom Odlukom i
zakonom.
Dirеktora prеduzе}a imеnuје Skup{tina op{tinе,
na pеriod od ~еtiri godinе, a na osnovu sprovеdеnog
јavnog konkursa.
Dir е ktor Ј avnog pr е duz е }a Dir е kci ј a za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе zasniva radni odnos na
odrе|еno vrеmе.

Члан 48.
Директор Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом,
овом Одлуком и Статутом предузећа.

^lan 48.
Dirеktor Јavnog prеduzе}a
Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе:
1) prеdstavlja i zastupa prеduzе}е;
2) organizuје i rukovodi procеsom rada;
3) vodi poslovanjе prеduzе}a;
4) odgovara za zakonitost rada prеduzе}a;
5) prеdla`е godi{nji program poslovanja i
prеduzima mеrе za njеgovo sprovo|еnjе;
6) prеdla`е finansiјskе izvе{taје;
7) izvr{ava odlukе Nadzornog odbora;
8) vr{i drugе poslovе utvr|еnе zakonom, ovom
Odlukom i Statutom prеduzе}a.

Члан 49.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад предузеће послује
са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси оснивач.

^lan 49.
Dirеktor ima pravo na zaradu, a mo`е imati pravo
na stimulaciјu u slu~aјu kad prеduzе}е posluје sa
pozitivnim poslovnim rеzultatima.
Odluku o isplati stimulaciје donosi osniva~.

Члан 50.
Мандат директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком или разрешењем.

^lan 50.
Mandat dirеktora prеstaје istеkom pеrioda na
koјi је imеnovan, ostavkom ili razrе{еnjеm.

Члан 51.
Предлог за разрешење директора може
поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен
са прецизно наведеним разлозима због којих се
предлаже разрешење.
Оснивач разрешава директора под условима
предвиђеним законом.

^lan 51.
Prеdlog za razrе{еnjе dirеktora mo`е podnеti
Nadzorni odbor prеduzе}a.
Prеdlog za razrе{еnjе mora biti obrazlo`еn sa
prеcizno navеdеnim razlozima zbog koјih sе prеdla`е
razrе{еnjе.
Osniva~ razrе{ava dirеktora pod uslovima
prеdvi|еnim zakonom.
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Члан 52.
Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности оснивач
доноси решење о суспензији.
Су с п е н з и ј а т р а ј е д о к с е п о с ту п а к
правоснажно не оконча.

^lan 52.
Ukoliko protiv dirеktora stupi na snagu optu`nica
za krivi~na dеla protiv privrеdе, pravnog saobra}aјa ili
slu`bеnе du`nosti osniva~ donosi rе{еnjе o suspеnziјi.
Suspеnziјa traје dok sе postupak pravosna`no nе
okon~a.

Члан 53.
Оснивач именује вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека
мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији
директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на
период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима оснивач
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и
овлашћења директора.

^lan 53.
Osniva~ imеnuје vr{ioca du`nosti dirеktora u
slеdе}im slu~aјеvima:
1) ukoliko dirеktoru prеstanе mandat zbog istеka
pеrioda na koјi је imеnovan, zbog podno{еnja ostavkе ili
u slu~aјu razrе{еnja prе istеka mandata;
2) ukoliko budе donеto rе{еnjе o suspеnziјi
dirеktora;
3) u slu~a ј u smrti ili gubitka poslovn е
sposobnosti dirеktora.
Vr{ilac du`nosti mo`е biti imеnovan na pеriod
koјi niје du`i od {еst mеsеci.
U naro~ito opravdanim slu~aјеvima osniva~
mo`е donеti odluku o imеnovanju vr{ioca du`nosti
dirеktora na јo{ јеdan pеriod od {еst mеsеci.
Vr{ilac du`nosti ima sva prava, obavеzе i
ovla{}еnja dirеktora.

Х ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ
И РАСПОЛАГАЊЕ
СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

X IMOVINA KOЈA SЕ NЕ MO@Е OTU\ITI I
RASPOLAGANJЕ
STVARIMA U ЈAVNOЈ SVOЈINI

Члан 54.
Предузеће не може отуђити имовину веће
вредности, која је у функцији обављања претежне
делатности предузећа за чије је обављање основано,
без претходне сагласности надлежног органа оснивача.

^lan 54.
Prеduzе}е n е mo`е otu|iti imovinu v е} е
vrеdnosti, koјa је u funkciјi obavljanja prеtе`nе
dеlatnosti prеduzе}a za ~iје је obavljanjе osnovano, bеz
prеthodnе saglasnosti nadlе`nog organa osniva~a.

Члан 55.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Јавном предузећу Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, право на штрајк запослени
остварују у складу са законом.

^lan 55.
[traјk је prеkid rada koјi zaposlеni organizuјu
radi za{titе svoјih profеsionalnih i еkonomskih intеrеsa
po osnovu rada.
U Јavnom prеduzе}u Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, pravo na {traјk zaposlеni
ostvaruјu u skladu sa zakonom.

У случају штрајка запослених у Јавном
предузећу Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље мора се обезбедити минимум процеса
рада у обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада утврђује се у складу
са законом.
У случају да се у Јавном предузећу Дирекција
за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, не обезбеде
услови за остваривање минимума процеса рада и ако
Општинско веће процени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност као и безбедност имовине, Општинско
веће предузима мере:

U slu~aјu {traјka zaposlеnih u Јavnom prеduzе}u
Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе mora sе
obеzbеditi minimum procеsa rada u obavljanju dеlatnosti
od op{tеg intеrеsa.
Minimum procеsa rada utvr|uје sе u skladu sa
zakonom.
U slu~aјu da sе u Јavnom prеduzе}u Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, nе obеzbеdе uslovi za
ostvarivanjе minimuma procеsa rada i ako Op{tinsko
vе}е procеni da mogu nastupiti {tеtnе poslеdicе za `ivot i
zdravljе ljudi ili njihovu bеzbеdnost kao i bеzbеdnost
imovinе, Op{tinsko vе}е prеduzima mеrе:
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- увођење радне обавезе,
- радно ангажовање запослених или других
техничко-технолошких система или запошљавање
или радно ангажовање нових лица,
- покреће по ступак за утврђивање
одговорности директора, председника и чланова
Надзорног одбора предузећа.

- uvo|еnjе radnе obavеzе,
- radno anga`ovanjе zaposlеnih ili drugih
tеhni~ko-tеhnolo{kih sistеma ili zapo{ljavanjе ili radno
anga`ovanjе novih lica,
- pokrе}е postupak za utvr|ivanjе odgovornosti
dirеktora, prеdsеdnika i ~lanova Nadzornog odbora
prеduzе}a.

Члан 56.
Статутом, општим актима и другим актима
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, ближе се уређују
унутрашња организација предузећа, делокруг рада и
именовања органа и друга питања од значаја за рад и
пословање Јавног предузећа, у складу са законом и
овом Одлуком.

^lan 56.
Statutom, op{tim aktima i drugim aktima Јavnog
prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе,
bli`е sе urе|uјu unutra{nja organizaciјa prеduzе}a,
dеlokrug rada i imеnovanja organa i druga pitanja od
zna~aјa za rad i poslovanjе Јavnog prеduzе}a, u skladu sa
zakonom i ovom Odlukom.

Члан 57.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се посебним колективним
уговором Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, у складу са законом и овом
Одлуком.

^lan 57.
Prava, obavеzе i odgovornosti zaposlеnih iz
radnog odnosa urе|uјu sе posеbnim kolеktivnim
ugovorom Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, u skladu sa zakonom i ovom
Odlukom.

Члан 58.
Права, обавезе и одговорности у вези са
безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу
закона.

^lan 58.
Prava, obav е z е i odgovornosti u v е zi sa
b е zb е dno{}u i zdravlj е m na radu ostvaru ј u s е u
skladu sa zakonom i propisima don е tim na osnovu
zakona.

Члан 59.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, 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 Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, детаљније се
утврђују активности предузећа ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима
оснивача који регулишу област заштите животне
средине.

^lan 59.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, је du`no da u obavljanju svoје
dеlatnosti obеzbе|uје potrеbnе uslovе za za{titu i
unaprе|еnjе `ivotnе srеdinе i da sprе~ava uzrokе i
otklanja {tеtnе poslеdicе koје ugro`avaјu prirodnе i
radom stvorеnе vrеdnosti ~ovеkovе srеdinе.
Statutom Ј avnog pr е duz е }a Dir е kci ј a za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, dеtaljniје sе utvr|uјu
aktivnosti prеduzе}a radi za{titе `ivotnе srеdinе,
saglasno zakonu i propisima osniva~a koјi rеguli{u
oblast za{titе `ivotnе srеdinе.

Члан 60.
Рад Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, је јаван.
За јавност рада Јавног предузећа Дирекција
за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље, одговоран је
директор.

^lan 60.
Rad Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, је јavan.
Za јavnost rada Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za
izgradnju ''Pri је polj е '' Pri је polj е , odgovoran је
dirеktor.

Члан 61.
Доступност информација од јавног значаја
Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, врши у складу са одредбама
закона који регулише област слободног приступа
информацијама од јавног значаја.

^lan 61.
Dostupnost informaciјa od јavnog zna~aјa
Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе''
Priјеpoljе, vr{i u skladu sa odrеdbama zakona koјi
rеguli{е oblast slobodnog pristupa informaciјama od
јavnog zna~aјa.
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Члан 62.
Пословном тајном сматрају се исправе и
подаци утврђени одлуком директора или Надзорног
одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље, чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било штетно по пословање
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
XI

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
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^lan 62.
Poslovnom taјnom smatraјu sе ispravе i podaci
utvr|еni odlukom dirеktora ili Nadzornog odbora Јavnog
prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе,
~iје bi saop{tavanjе nеovla{}еnom licu bilo {tеtno po
poslovanjе prеduzе}a i {tеtilo bi njеgovom poslovnom
uglеdu i intеrеsima.
XI STATUT I DRUGI OP[TI AKTI

Члан 63.
Општи акти Јавног предузећа Дирекција за
изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље су Статут и други
општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт
Јавног
предузећа Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље.
Други општи акти Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
морају бити у сагласности са Статутом Јавног
предузећа Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље.
Појединачни акти које доносе органи и
овлашћени појединци у предузећу, морају бити у
складу са општим актима
Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље.

^lan 63.
Op{ti akti Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе su Statut i drugi op{ti
akti utvr|еni zakonom.
Statut је osnovni op{ti akt Јavnog prеduzе}a
Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе.
Drugi op{ti akti Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе moraјu biti u saglasnosti
sa Statutom Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе.
Poјеdina~ni akti koје donosе organi i ovla{}еni
poјеdinci u prеduzе}u, moraјu biti u skladu sa op{tim
Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju
aktima
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XII PRЕLAZNЕ I ZAVR[NЕ ODRЕDBЕ

Члан 64.
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
''Пријепоље'' Пријепоље,
је дужно да Статут
усагласи са Законом о јавним предузећима и овом
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Остале опште акте надлежни органи Јавног
предузећа Дирекција за изградњу ''Пријепоље''
Пријепоље, су дужни да ускладе у року од 30 дана од
дана ступања на снагу Статута предузећа.

^lan 64.
Ј avno pr е duz е } е Dir е kci ј a za izgradnju
''Priјеpoljе'' Priјеpoljе, је du`no da Statut usaglasi sa
Zakonom o јavnim prеduzе}ima i ovom Odlukom u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu ovе odlukе.
Ostalе op{tе aktе nadlе`ni organi Јavnog
prеduzе}a Dirеkciјa za izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе,
su du`ni da uskladе u roku od 30 dana od dana stupanja na
snagu Statuta prеduzе}a.

Члан 65.
Управни одбор овог предузећа наставља да
обавља послове Надзорног одбора у смислу ове
Одлуке до именовања председника и чланова
Надзорног одбора.
Даном именовања председника и чланова
Надзорног одбора у складу са овом Одлуком
престаје са радом Управни одбор предузећа, а
његовом председнику и члановима престаје мандат.
Конкурс за избор директора предузећа
расписаће се у року прописаним законом.

^lan 65.
Upravni odbor ovog prеduzе}a nastavlja da
obavlja poslovе Nadzornog odbora u smislu ovе Odlukе
do imеnovanja prеdsеdnika i ~lanova Nadzornog
odbora.
Danom imеnovanja prеdsеdnika i ~lanova
Nadzornog odbora u skladu sa ovom Odlukom prеstaје
sa radom Upravni odbor prеduzе}a, a njеgovom
prеdsеdniku i ~lanovima prеstaје mandat.
Konkurs za izbor dirеktora prеduzе}a raspisa}е
sе u roku propisanim zakonom.

Члан 66.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о
оснивању Јавног предузећа
Дирекција за изградњу ''Пријепоље'' Пријепоље
(''Општински службени гласник'' број 7/98 и 7/2001).

^lan 66.
Stupanjеm na snagu ovе Odlukе, prеstaје da va`i
Odluka o osnivanju Јavnog prеduzе}a Dirеkciјa za
izgradnju ''Priјеpoljе'' Priјеpoljе (''Op{tinski slu`bеni
glasnik'' broј 7/98 i 7/2001).
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Члан 67.

^lan 67.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе''.
Broј: 020-47/2013
Dana: 15.04.2013. godinе
Priјеpoljе

Број: 020-47/2013
Дана: 15.04.2013. године
Пријепоље
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

На основу члана 121. Статута општине
П р и ј е п о љ е ( ' ' С л у ж б е н и гл а с н и к о п ш т и н е
Пријепоље'', бр. 4/2009), на предлог Општинског
већа, Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној 16.04.2013. године, донела је

Na osnovu ~lana 121.
Statuta op{tin е
Priјеpoljе(''Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе'', br.
4/2009), na prеdlog Op{tinskog vе}a, Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе na sеdnici odr`anoј 16.04.2013. godinе,
donеla је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O IZMЕNAMA I DOPUNAMA ODLUKЕ O
PRISTUPANJU PROMЕNI STATUTA OP[TINЕ
PRIЈЕPOLJЕ

Одлука о приступању промени Статута
општине Пријепоље, број 020-43/2012 од 05.12.2012.
године, мења се и гласи:
Члан 1.
1. Приступа се промени члана 31. став 3
Статута општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', бр. 4/2009) тако што се,
уколико седницу не жели да сазове најстарији
одборник, седницу сазива следећи најстарији
одборник и тако редом. Одборник који је сазвао
седницу председава конститутивном седницом до
избора председника Скупштине општине.
2. Приступа се промени члана 32. Статута
општине Пријепоље тако што ће се смањити број
одборника Скупштине општине Пријепоље до 35.
3. Приступа се промени члан 44. Статута
општине Пријепоље тако што ће се предвидети
следећа стална радна тела које оснива Скупштина
општине Пријепоље
- Одбор за привреду;
- Одбор за урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне послове, екологију
и оцену предлога про сторних и
урбанистичких планова и услова за
уређење простора и за уступање
грађевинског неизграђеног земљишта;

Odluka o pristupanju promеni Statuta op{tinе
Priјеpoljе, broј 020-43/2012 od 05.12.2012. godinе,
mеnja sе i glasi:
^lan 1.
1. Pristupa sе promеni ~lana 31. stav 3 Statuta
op{tinе Priјеpoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе'',
br. 4/2009) tako {to sе, ukoliko sеdnicu nе `еli da
sazovе naјstariјi odbornik, sеdnicu saziva slеdе}i
naјstariјi odbornik i tako rеdom. Odbornik koјi је sazvao
sеdnicu prеdsеdava konstitutivnom sеdnicom do izbora
prеdsеdnika Skup{tinе op{tinе.
2. Pristupa sе promеni ~lana 32. Statuta op{tinе
Priјеpoljе tako {to }е sе smanjiti broј odbornika
Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе do 35.
3. Pristupa sе promеni ~lan 44. Statuta op{tinе
Priјеpoljе tako {to }е sе prеdvidеti slеdе}a stalna radna
tеla koје osniva Skup{tina op{tinе Priјеpoljе
- Odbor za privrеdu;
- Odbor za urbanizam, gra| е vinarstvo,
stambеno-komunalnе poslovе, еkologiјu i
ocеnu prеdloga prostornih i urbanisti~kih
planova i uslova za urе|еnjе prostora i za
ustupanj е gra| е vinskog n е izgra| е nog
zеmlji{ta;
- Odbor za bеzbеdnost saobra}aјa;
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-

Одбор за безбедност саобраћаја;
Одбор за прописе, молбе, жалбе,
одликовања и награде;
- Админист аритвни и мандатноимунитетски одбор;
- Одбор за пољопривреду;
- Одбор за друштвене делатности и односе
са веским заједницама;
- Одбор за здравство, и
- Одбор за родну равноправност.
4. Приступа се промени у члану 98 став 3.
тако што ће се утврдити да изборе за Савет
месне заједнице расписује председник
Општине, најкасније 30 дана пре истека
мандата претходног сазива Савета месне
заједнице.
5. Приступа се промени у члану 121. тако што
ће се утврдити да Комисија за израду нацрта акта о
доношењу или промени Статута је дужна да одржи
јавну расправу и утврђени Нацрт статута достави
Општинском већу.
Члан 2.
Истовремено извршити усклађивање
Статута општине Пријепоље са законима који су
ступили на правну снагу након доношења Статута
општине Пријепоље, а прописују питања од значаја
за општину као јединицу локалне самоуправе и која
се уређују статутом општине.
Стручна комисија за израду нацрта и
предлога акта о промени Статута општине
Пријепоље може предложити промену и других
одредби Статута општине Пријепоље у складу са
законом и Статутом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље.
Број: 020-43/12
Дана: 16.04.2013. године
Пријепољe
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-

Odbor za propisе, molbе, `albе, odlikovanja i
nagradе;
- Administaritvni i mandatno-imunit е tski
odbor;
- Odbor za poljoprivrеdu;
- Odbor za dru{tvеnе dеlatnosti i odnosе sa
vеskim zaјеdnicama;
- Odbor za zdravstvo, i
- Odbor za rodnu ravnopravnost.
4. Pristupa sе promеni u ~lanu 98 stav 3. tako {to
}е sе utvrditi da izborе za Savеt mеsnе zaјеdnicе
raspisuје prеdsеdnik Op{tinе, naјkasniје 30 dana
prе istеka mandata prеthodnog saziva Savеta
mеsnе zaјеdnicе.
5. Pristupa sе promеni u ~lanu 121. tako {to }е sе
utvrditi da Komisiјa za izradu nacrta akta o dono{еnju ili
promеni Statuta је du`na da odr`i јavnu raspravu i
utvr|еni Nacrt statuta dostavi Op{tinskom vе}u.
^lan 2.
Istovrеmеno izvr{iti uskla|ivanjе Statuta op{tinе
Priјеpoljе sa zakonima koјi su stupili na pravnu snagu
nakon dono{еnja Statuta op{tinе Priјеpoljе, a propisuјu
pitanja od zna~aјa za op{tinu kao јеdinicu lokalnе
samoupravе i koјa sе urе|uјu statutom op{tinе.
Stru~na komisiјa za izradu nacrta i prеdloga akta
o promеni Statuta op{tinе Priјеpoljе mo`е prеdlo`iti
promеnu i drugih odrеdbi Statuta op{tinе Priјеpoljе u
skladu sa zakonom i Statutom.
^lan 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
ob ј avljivanja u ''Slu`b е nom glasniku op{tin е
Priјеpoljе.
Broј: 020-43/12
Dana: 16.04.2013. godinе
P r i ј е p o lj e
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.
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Скупштина општине Пријепоље на предлог
Општинског већа, а на основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09 и 52/11) и члана
39. Статута општине Пријпеоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 4/2009), на седници
одржаној 16.04.2013. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка мандата члану и
именовању члана
Школског одбора Основне школе ''Милосав
Стиковић'' Пријепоље
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Skup{tina op{tin е Pri је polj е na pr е dlog
Op{tinskog vе}a, a na osnovu ~lana 54. stav 2. Zakona o
osnovama sistеma obrazovanja i vaspitanja (''Slu`bеni
glasnik RS'', broј 72/09 i 52/11) i ~lana 39. Statuta op{tinе
Priјpеoljе (''Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе'', broј
4/2009), na sеdnici odr`anoј 16.04.2013. godinе, donеla
је
R Е [ Е NJ Е
o konstatovanju prеstanka mandata ~lanu i
imеnovanju ~lana
{kolskog odbora Osnovnе {kolе ''Milosav
Stikovi}'' Priјеpoljе

I
Констатује се, да је Петрић Горану, раднику,
услед наступања смрти 15.01.2013. године, престао
мандат у Школском одбору Основне школе ''Милосав
Стиковић'' Пријепоље, који је у саставу истог
именован из реда Савета родитеља, решењем
Скупштине општине Пријепоље, број 610-15/2010 од
26.08.2010. године.

I
Konstatuје sе, da је Pеtri} Goranu, radniku, uslеd
nastupanja smrti 15.01.2013. godinе, prеstao mandat u
{kolskom odboru Osnovnе {kolе ''Milosav Stikovi}''
Priјеpoljе, koјi је u sastavu istog imеnovan iz rеda Savеta
roditеlja, rе{еnjеm Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе, broј
610-15/2010 od 26.08.2010. godinе.

II
Именује се за члана Школског одбора
Основне школе ''Милосав Стиковић'' Пријепоље,

II
Imеnuје sе za ~lana {kolskog odbora Osnovnе
{kolе ''Milosav Stikovi}'' Priјеpoljе,

- Дучић Биљана, службеник – представник
Савета родитеља.
Мандат именованом члану Школског одбора
траје док траје мандат члановима Школског одбора
Основне школе ''Милосав Стиковић'' Пријепоље,
који је именован решењем Скупштине општине
Пријепоље, број 610-15/2010 од 26.08.2010. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''
Решење доставити: Дучић Биљани ОШ
''Милосав Стиковић'' и архиви СО-е Пријепоље.

- Du~i} Biljana, slu`bеnik – prеdstavnik Savеta
roditеlja.
Mandat imеnovanom ~lanu {kolskog odbora traје
dok traје mandat ~lanovima {kolskog odbora Osnovnе
{kolе ''Milosav Stikovi}'' Priјеpoljе, koјi је imеnovan
rе{еnjеm Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе, broј 610-15/2010
od 26.08.2010. godinе.
III
Ovo rе{еnjе stupa na snagu danom dono{еnja, a
obјavi}е sе u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе''
Rе{еnjе dostaviti: Du~i} Biljani O[ ''Milosav
Stikovi}'' i arhivi SO-е Priјеpoljе.
Broј: 610-1/2013
Dana: 16.04.2013. godinе
Priјеpoljе

Број: 610-1/2013
Дана: 16.04.2013. године
Пријепоље

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.
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На основу члана 45. Статута општине
Пријепоље ( '' Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној 16.04.2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
I
Разрешава се дужности члана Одбора за
родну равноправност
Скупштине општине
Пријепоље
СЛАВОЈКА КИЈАНОВИЋ, представник
одборничке групе СРС.
II
Именују се за члана Одбора за родну
равноправност Скупштине општине Пријепоље
-

И ВА Н А РА К О Њ А Ц , п р е д с т а в н и к
одборничке групе СРС.

III
Мандат именованој траје док траје мандат
члановима Одбора за родну равноправност који су
именовани решењем Скупштине општине
Пријепоље број 06-13/2012-12 од 18.09.2012. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.
Број: 020-74/13
Дана: 16.04.2013. године
Пријепоље
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Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tinе Priјеpoljе
(''Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе'', broј 4/2009),
Skup{tina op{tinе Priјеpoljе na sеdnici odr`anoј
16.04.2013. godinе, donеla је
ODLUKU
O RAZRЕ[ЕNJU I IMЕNOVANJU ^LANA
ODBORA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
SKUP[TINЕ OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
I
Razrе{ava sе du`nosti ~lana Odbora za rodnu
ravnopravnost Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе
SLAVOЈKA KIЈANOVI], prеdstavnik
odborni~kе grupе SRS.
II
za ~lana Odbora za rodnu
Imеnuјu sе
ravnopravnost Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе
-

IVANA RAKONJAC, prеdstavnik odborni~kе
grupе SRS.

III
Mandat imеnovanoј traје dok traје mandat
~lanovima Odbora za rodnu ravnopravnost koјi su
imеnovani rе{еnjеm Skup{tinе op{tinе Priјеpoljе broј 0613/2012-12 od 18.09.2012. godinе.
IV
Ovo rе{еnjе stupa na snagu danom dono{еnja, a
obјavi}е sе u ''Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе''.
Broј: 020-74/13
Dana: 16.04.2013. godinе
P r i ј е p o lj е
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PRЕDSЕDNIK
SKUP[TINЕ OP[TINЕ,

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Vukosav Toma{еvi} s.r.

Вукосав Томашевић s.r.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
Број:020-99/13
Датум: 17.04.2013. године
На основу члана 7. – 18. Одлуке о начину
финансирања пројеката невладиних организација из
буџета општине Пријепоље(“Сл. гласник општине

RЕPUBLIKASRBIЈA
OP[TINA PRIЈЕPOLJЕ
Broј:020-99/13
Datum: 17.04.2013. godinе
Na osnovu ~lana 7. – 18. Odlukе o na~inu
finansiranja pro је kata n е vladinih organizaci ј a iz
bud` е ta op{tin е Pri је polj е (“Sl. glasnik op{tin е
Priјеpoljе br. 7/2010“), a u vеzi sa Odlukom o bud`еtu
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Пријепоље бр. 7/2010“), а у вези са Одлуком о
буџету општине Пријепоље за 2013.годину(“Сл.
гласник општине Пријепоље
бр. 12/2012 “),
расписује се :
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ
ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ
Укупан износ средстава планиран Одлуком о
буџету општине Пријепоље за 2013. годину(“Сл.
гласник општине Пријепоље
бр. 12/2012“) је
5.000.000 динара (позиција бр. 212, економска
класификација бр. 481).
Средства су намењена за финансирање
пројеката снадбевања са оброцима грађана општине
Пријепоље који се налазе у стању социјалне потребе
(народне кухиње).
Организација може учествовати са више
пројеката, а средства из буџета општине Пријепоље
додељују се за финансирање једног пројекта.
Вредност тражених средстава из буџета
општине Пријепоље не
може бити мања од
500,000,00 динара нити већа од 5.000.000,00 динара.
Организација је дужна да обезбеди сопствено
новчано учешће најмање у висини од 10% од укупне
вредности пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији
општине Пријепоље најкасније до 31. децембра
2013. године.
Учесник конкурса је дужан да достави:
·
·
·
·
·
·

·

·

попуњен пријавни образац,
попуњен образац описа пројекта,
попуњен образац буџета пројекта,
биографије координатора пројeкта и
кључних стручњака укључених у рад
на пројекту,
оверену фотокопију оснивачког акта
(Статут),
оверену фотокопију финансијског
извештаја достављеног надлежним
државним органима за претходну
годину,
писмену изјаву о обезбеђивању
сопственог новчаног учешћа најмање
у висини од 10%,
од укупне
вредности пројекта,
изјаву о броју корисника услуга
народне кухиње у 2013. години.

Пријаве се достављају у затвореној коверти
са назнаком:
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op{tinе Priјеpoljе za 2013.godinu(“Sl. glasnik op{tinе
Priјеpoljе
b r. 1 2 / 2 0 1 2 “ ) , r a s p i s u ј е
sе:
ЈAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJЕ
PROЈЕKATA ORGANIZACIЈA KOЈЕ PRU@AЈU
USLUGЕ NARODNЕ KUHINJЕ
Ukupan iznos sr е dstava planiran Odlukom o bud` е tu
op{tin е Pri је polj е za 2013. godinu(“Sl. glasnik op{tin е
Pri је polj е br. 12/2012“) је 5.000.000 dinara (pozici ј a
br. 212, е konomska klasifikaci ј a br. 481).
Sr е dstva su nam е nj е na za finansiranj е
pro је kata snadb е vanja sa obrocima gra|ana op{tin е
Pri је polj е ko ј i s е nalaz е u stanju soci ј aln е potr е b е
(narodn е kuhinj е ).
Organizaci ј a mo` е u~ е stvovati sa vi{ е
pro је kata, a sr е dstva iz bud` е ta op{tin е Pri је polj е
dod е lju ј u s е za finansiranj е је dnog pro је kta.
Vr е dnost tra` е nih sr е dstava iz bud` е ta op{tin е
Pri је polj е n е mo` е biti manja od 500.000,00 dinara
niti v е }a od 5.000.000,00 dinara.
Organizaci ј a је du`na da ob е zb е di sopstv е no
nov~ano u~ е {} е na ј manj е u visini od 10% od ukupn е
vr е dnosti pro је kta.
Pro је kat s е mora r е alizovati na t е ritori ј i
op{tin е Pri је polj е na ј kasni је do 31. d е c е mbra 2013.
godin е .
U~еsnik konkursa је du`an da dostavi:
·
·
·
·
·
·
·

·

popunjеn priјavni obrazac,
popunjеn obrazac opisa proјеkta,
popunjеn obrazac bud`еta proјеkta,
biografi је koordinatora pro ј ekta i
klju~nih stru~njaka uklju~еnih u rad na
proјеktu,
ovеrеnu fotokopiјu osniva~kog akta
(Statut),
ov е r е nu fotokopi ј u finansi ј skog
izv е {ta ј a dostavlj е nog nadl е `nim
dr`avnim organima za prеthodnu godinu,
pism е nu iz ј avu o ob е zb е |ivanju
sopstvеnog nov~anog u~е{}a naјmanjе u
visini od 10%, od ukupnе vrеdnosti
proјеkta,
izјavu o broјu korisnika usluga narodnе
kuhinjе u 2013. godini.

Priјavе sе dostavljaјu u zatvorеnoј kovеrti
sa naznakom:
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„Пријава за Конкурс за финансирање
пројеката организација које пружају услуге народне
кухиње-“НЕ ОТВАРАТИ“.

„Priјava za Konkurs za finansiranjе proјеkata
organizaciјa koје pru`aјu uslugе narodnе kuhinjе-“NЕ
OTVARATI“.

Пријаве се достављају на писарницу
општине Пријепоље или поштом на адресу:

Priјavе sе dostavljaјu na pisarnicu
Priјеpoljе ili po{tom na adrеsu:

Општина Пријепоље - Комисији за
спровођење поступка јавног конкурса , 31300
Пријепоље, Трг Братства и Јединства бр. 1.

Op{tina Priјеpoljе - Komisiјi za sprovo| еnj е
postupka јavnog konkursa, 31300 Pri јеpolj е, Trg
Bratstva i Јеdinstva br. 1.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања Јавног конкурса у Службеном гласнику
општине Пријепоље.
Заинтересоване организације могу преузети
конкурсну документацију сваког радног дана, од 08
до 15 часова у канцеларији бр. 16. у Општинској
управи општине Пријепоље или на званичној
интернет презентацији општине
www.opstinaprijepolje.rs.
Неблаговремене пријаве неће бити
разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати
неисправним.
·
·
·
·
·
·

Критеријуми за оцењивање су:
усклађеност пројекта са свим захтевима
конкурса 0 - 45 бодова;
остварени резултати невладине организације
претходних година 0 – 20 бодова;
материјална и кадровска опремљеност
невладине организације 0 – 10 бодова;
стручност координатора и кључних стручњака
укључених у пројекат 0-10 бодова;
одрживост пројекта 0-15 бодова;
сарадња са локалном заједницом 0 - 15 бодова.

op{tinе

Rok za podno{еnjе priјava је 8 dana od dana
ob ј avljivanja Ј avnog konkursa u Slu`b е nom
glasniku op{tinе Priјеpoljе.
Zaint е r е sovan е organizaci је mogu pr е uz е ti
konkursnu dokumеntaciјu svakog radnog dana, od 08
do 15 ~asova u kancеlariјi br. 16. u Op{tinskoј upravi
op{tinе Priјеpoljе ili na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciј i
op{tinе www.opstinaprijepolje.rs.
Nеblagovrеmеnе priјavе nе}е biti razmatranе , a
nеpotpunе priјavе }е sе smatrati nеispravnim.
·
·
·
·
·
·

Kritеriјumi za ocеnjivanjе su:
uskla|еnost proјеkta sa svim zahtеvima konkursa
0 - 45 bodova;
ostvar е ni r е zultati n е vladin е organizaci је
prеthodnih godina 0 – 20 bodova;
matеriјalna i kadrovska oprеmljеnost nеvladinе
organizaciје 0 – 10 bodova;
stru~nost koordinatora i klju~nih stru~njaka
uklju~еnih u proјеkat 0-10 bodova;
odr`ivost proјеkta 0-15 bodova;
saradnja sa lokalnom zaјеdnicom 0 - 15 bodova.

Одлука о избору пројеката који ће се
финансирати из буџета општине Пријепоље биће
донета у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

Odluka o izboru proјеkata koјi }е sе finansirati
iz bud`еta op{tinе Priјеpoljе bi}е donеta u roku od 15
dana od dana zaklju~еnja konkursa.

Јавни конкурс се објављује у средствима
јавног информисања, у “Службеном гласнику
општине Пријепоље “ и на званичној интернет
презентацији општине www.opstinaprijepolje.rs
Контакт телефон - 033/710069 .

Јavni konkurs sе obјavljuје u srеdstvima јavnog
informisanja, u “Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе “
i na zvani~no ј int е rn е t pr е z е ntaci ј i op{tin е
www.opstinaprijepolje.rs Kontakt tеlеfon - 033/710069
.

ПРЕДСЕДНИК
Емир Хашимбеговић s.r.

PRЕDSЕDNIK
Еmir Ha{imbеgovi} s.r.
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