СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2013

Број: 8

Кнић, 04.06.2013.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 30.05.2013.године, на основу члана 49. став 1.
и 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07), члана 62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 41. став 1. и 2. и
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу председника општине Кнић
1. БОРИСЛАВ БУСАРАЦ, из Кнића изабран
за председника општине Кнић, 08.06.2012. године, са
изборне листе ''Демократска странка-Борис Тадић'',
разрешева се дужности председника општине Кнић
закључно са 30. мајом 2013. године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Бориславу Бусарцу из
Кнића, одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности и персоналној служби Општинске
управе општине Кнић.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 49. став 1. и 2. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
62. став 1. и 2. Статута општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08), члана 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којима је прописано да
председник општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог најмање
трећине одборника, на исти наачин на који је изабран; да
се о предлогу за разрешење председника општине мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине, и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
Предлог за разрешење председника општине
Кнић, Борислава Бусарца поднет је 15. маја 2013. године,
са образложењем да се разрешење предлаже из разлога
формирања нове скупштинске већине по угледу на
већину која је актуелна на републичком нивоу. Како је на
9. седници Скупштине општине Кнић која је одржана
30.маја 2013. године Скупштина одлучивала тајним
гласањем о предлогу за разрешење председника општине
Кнић, већином гласова од укупног броја одборника (17

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

од 33), председник општине Кнић, Борислав Бусарац
разрешен је функције председника општине Кнић.
Број: 119-525/13-01
У Книћу, 30.05.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 30.05.2013.године, на основу члана 50. став
1., а у вези члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),члана 63. став
1., а у вези члана 62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези члана 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О престанку мандата
заменика председника општине Кнић
1. ЗОРАНУ ЂОРОВИЋУ из Груже, који је
изабран за заменика председника општине Кнић,
08.06.2012. године, са изборне листе ''Демократска
странка-Борис Тадић'', престаје мандат заменика
председника општине Кнић закључно са 30. мајом 2013.
године, због разрешења председника општине.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Зорану Ђоровићу из
Груже, Одељењу за финансије, привредни развој и
друштвене делатности и персоналној служби Општинске
управе општине Кнић.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 1., а у вези са
чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 63.став 1., а у вези са
чланом
62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези са чланом 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине, а да председник
општине може бити разрешен пре истека времена на које
је биран, на образложен предлог најмање трећине
одборника, на исти наачин на који је изабран; да се о
предлогу за разрешење председника општине мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
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достављања предлога председнику Скупштине, и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
Како је на 9. седници Скупштине општине Кнић
која је одржана 30.маја 2013. године Скупштина
одлучивала тајним гласањем о поднетом предлогу за
разрешење председника општине Кнић, и како је
већином гласова од укупног броја одборника (17 од 33),
председник општине Кнић разрешен функције
председника општине Кнић, (решење број 119-525/201301 од 30.05.2013.год.) то је по сили Закона, разрешењем
председника општине престао мандат и заменику
председника општине Зорану Ђоровићу из Груже.

04.06.2013.

вези са чланом 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''
Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којима је прописано да
разрешењем председника општине престаје мандат
заменика председника општине и Општинског већа, а да
председник општине може бити разрешен пре истека
времена на које је биран, на образложен предлог најмање
трећине одборника, на исти наачин на који је изабран; да
се о предлогу за разрешење председника општине мора
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања предлога председнику Скупштине, и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и Одлукама Скупштине.
Како је на 9. седници Скупштине општине Кнић
која је одржана 30.маја 2013. године Скупштина
одлучивала тајним гласањем о поднетом предлогу за
разрешење председника општине Кнић, и како је
већином гласова од укупног броја одборника (17 од 33),
председник општине Кнић разрешен функције
председника општине Кнић, (решење број 119-525/201301 од 30.05.2013.год.) то је по сили Закона, разрешењем
председника општине престао мандат и Општинском
већу општине Кнић, изабраном 08.06.2012.године, у
саставу: Драган Вујовић из Пајсијевића; Марија
Сретеновић
из
Љубића;Мирко
Сретеновић
из
Гунцата;Јовица Миливојевић из Кикојевца;Љубодраг
Ђоковић из Грабовца;Живко Швоња из Кнића иЖивомир
Жиропађа из Кнића.

Број: 119-526/13-01
У Книћу, 30.05.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 30.05.2013.године, на основу члана 50. став
1., а у вези члана 49. став 1. и 2. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07),члана 63. став
1., а у вези члана 62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у
вези члана 41. став 1. и 2. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је

Број: 119-527/13-01
У Книћу, 30.05.2013.год.
ПРЕДСЕДСЕДНИК СУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О престанку мандата Општинског већа општине
Кнић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 30.05.2013.године, по спроведеном тајном
изјашњавању, на основу члана 42. и члана 43. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07),
члана
54.став
1.
Статута
општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 37. став 1. и
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), донела је

1.ОПШТИНСКОМ
ВЕЋУ
ОПШТИНЕ
КНИЋ, изабраном 08.06.2012, године ( ''Службени
гласник општине Кнић бр.5/12 и 5-1/12) престаје мандат
закључно са 30. мајом 2013. године, због разрешења
председника општине, а као правна последица
разрешења.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити члановима Општинског
већа којима је престао мандат и то: Драгану Вујовићу из
Пајсијевића; Марији Сретеновић из Љубића; Мирку
Сретеновићу из Гунцата; Јовици Миливојевићу из
Кикојевца; Љубодрагу Ђоковићу из Грабовца; Живку
Швоњи из Кнића и Живомиру Жиропађи из Кнића,
Одељењу за финансије, привредни развој и друштвене
делатности и персоналној служби Општинске управе
општине Кнић.

Р Е Ш Е Њ Е
О избору председника општине Кнић
1. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ из Кикојевца,
одборник
са
изборне
листе
''Ивица
ДачићСоцијалистичка партија Србије (СПС) '' ИЗАБРАНА ЈЕ
ЗА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, на мандатни
период до истека мандата скупштинског сазива
изабраног на локалним изборима одржаним 06.маја
2012.године.

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 50. став 1., а у вези са
чланом 49. став 1. и 2. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана 63.став 1., а у вези са
чланом
62. став 1. и 2. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 42. став 1., а у

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.
3. Решење доставити Драгани Јовановић,
изабраном председнику општине Кнић, Одељењу за

Draft
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финансије, привредни развој и друштвене делатности и
персоналној служби Општинске управе општине Кнић.

Број 8 – страна 3

3. Решење доставити Миловану Исаиловићу,
изабраном заменику председника општине Кнић,
Одељењу за финансије, привредни развој и друштвене
делатности и персоналној служби Општинске управе
општине Кнић.
Образложење

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 42. и члана 43. став 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.
129/07),
члана 54.став 1. Статута општине
Кнић(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 37.став 1. и чл.
147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр. 95/08), којим је прописано
да је председник општине извршни орган општине, да
председника општине бира Скупштина, из реда
одборника, на време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника, као и да
Скупштина Решењем одлучује о појединачним правима,
обавезама и правним интересима лица у складу са
Законом, Статутом и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине од 30.05.2013. године,
већином гласова од укупног броја одборника (19 од 33),
за председника општине Кнић изабрана је Драгана
Јовановић из Кикојевца, одборник са изборне листе
''Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије(СПС).
Како је Скупштина општине Кнић, по спроведеним
локалним изборима конституисана 08.06.2012.године,
када је избран и председник општине, и како је тада
изабрани председник општине дана 30.05.2013.године
разрешен
функције
председника
општине,
то
новоизабраном председнику општине мандат траје до
истека мандата скупштинског сазива изабраног на
локалним изборима одржаним 06.маја 2012.године.

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 43. став 2.,3. и 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
54.став 2., 3. и 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), којим је прописано да је председник општине има
заменика који га замењује у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност, да кандидата
за заменика председника општине предлаже кандидат за
председника општине, из реда одборника, и да се
заменик бира на исти начин као и председник општине:
на време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника, као и да Скупштина
Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и
правним интересима лица у складу са Законом, Статутом
и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине од 30.05.2013. године,
већином гласова од укупног броја одборника (19 од 33)
за заменика председника општине Кнић изабран је
Милован Исаиловић, одборник са изборне листе
''Томислав Николић-Српска напредна странка ''.
Како је Скупштина општине Кнић, по
спроведеним
локалним
изборима
конституисана
08.06.2012.године, када је изабран и заменик
председника општине, и како је тада изабраном заменику
председника општине дана 30.05.2013.године престао
мандат заменика председника општине, као правна
последица разрешења председника општине, то
новоизабраном заменику председника општине мандат
траје до истека мандата скупштинског сазива изабраног
на локалним изборима одржаним 06.маја 2012.године.

Број: 119-528/13-01
Книћу, 30.05.2013.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Број: 119-529/13-01
У Книћу, 30.05.2013.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 30.05.2013.године, по спроведеном тајном
изјашњавању, на основу члана 43. став 2., 3. и 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
54.став 2.,3. и 4. Статута општине Кнић(''Сл.гласник
РС'',бр. 95/08), члана 38. и члана 147. став 3. Пословника
о раду Скупштине општине Кнић ('' Сл.гласник РС'', бр.
95/08), донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 30.05.2013.године, на основу члана 42. и
члана 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр. 129/07), члана 57. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), члана 39. и члана 147. став 3.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О избору заменика председника општине Кнић
1. МИЛОВАН ИСАИЛОВИЋ из Кнића,
одборник са изборне листе ''Томислав Николић-Српска
напредна странка '' ИЗАБРАН ЈЕ ЗА ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ, на мандтани
период до истека мандата скупштинског сазива
изабраног на локалним изборима одржаним 06.маја
2012.године.

Р Е Ш Е Њ Е
О избору Општинског већа општине Кнић

1. У ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КНИЋ, изабрани су на мандатни период, до истека
мандата скупштинског сазива изабраног на локалним
изборима одржаним 06.маја 2012.године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''.

Draft
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04.06.2013.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 03.06.2013.године, на основу члана 32.став 1.
тачка 6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 1. став 2. и став 3.,
члана 5 став 1. тачка 8.. и 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12),) а
сходно одредбама члана 50. до 58. Закона о привредним
друштвима(„Службени гласник РС“, број 36/11), члана
35. став 1. тачка 7. и тачка 9.. Статута општине Кнић
(Службени гласник РС,бр.95/08), и члана 146. став 2. и
члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић(''Сл.гласник РС'', бр. 95/08) донела је

1. Гавриловић Љубиша, електроинсталатер из
Коњуше
2. Здравковић Здравко, дипл.правник из Кнића
3. Костић Милош, ветеринарски техничар из
Љуљака
4. Марковић Живомир, пољопривредник из
Борча
5. Сретеновић Марија, економски техничар из
Љубића
6. Старчевић Ана, трговац из Честина
7. Швоња Живко, трговац из Кнића
2. У састав Општинског већа општине Кнић
улазе и председник општине Драгана Јовановић из
Кикојевца, која је по функцији председник Општинског
већа и заменик председника општине, Милован
Исаиловић из Кнића, који је по функцији члан
Општинског већа.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
4. Решење доставити новоизабраним члановима
Општинског већа, општине Кнић, председнику општине,
заменику председника општине, кадровској служби и
одељењу за финансије, привредни развој и друштвене
делатности.

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ ВРЕДНОСТИ
ОСНИВАЧКОГ УЛОГА У ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ
Члан 1.
Даје се сагласност на Извештај о процени
вредности оснивачког улога у ЈКП''Комуналац ''- Кнић на
дан 15.03.2013.године, који су сачинили овлашћени
процењивачи и чији је носилац процене ''WORLD
INTERNATIONAL BEOGRAD'',а који је заведен у
Општинској управи општине Кнић под бројем 404271/2013- 04 од 25.03.2013.године и који чини саставни
део ове Одлуке( у даљем тексту: 'Извештај)

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у одредбама члана 42. и члана 45.Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), члана
57. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
члана 39. и члана 147. став 3. Пословника о раду
Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08),
којим је прописано да је општинско веће извршни орган
општине, да Општинско веће чине председник општине,
заменик председника општине, као и чланови
Општинског већа чији је број утврђен Статутом општине
и које бира Скупштина општине, на период од четири
године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника; да кандидате за чланове Општинског већа
предлаже кандидат за председника општине; да се о
предложеној листи кандидата за избор Општинког већа,
гласа у целини; да је председник општине председник
Општинског већа а заменик председника општине је члан
Општинског већа по функцији, те да Скупштина
Решењем одлучује о појединачним правима, обавезама и
правним интересима лица у складу са Законом, Статутом
и одлукама Скупштине.
На седници Скупштине од 30.05.2013. године,
већином гласова од укупног броја одборника изабрани су
чланови Општинског већа које бира Скупштина, док
изабрани председник и заменик председника општине
Кнић улазе у састав већа по функцији.

Члан 2.
Детаљан опис и врста основног неновчаног
капитала Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''
Кнић наведени су у Извештају
Члан 3.
Процењена вредност осивачког неновчаног
капитала Јавног комуналног предузећа ''Комуналац''Кнић на дан 15.03.2013.године износи 35.773.417,оо
динара, или 319.051,оо Еура, а структура улога и њихове
вредности дата је у табели на страни 2. и 3. исправке
Извештаја о процени вредности оснивачког улога у ЈКП
''Комуналац''-Кнић.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић.''

Број: 401-313/2013-01
У Книћу 03.06.2013.године

Број: 119-530/13-01
У Книћу, 30.05.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Draft

04.06.2013.
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СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 03.06.2013.године, на основу члана 32.став 1.
тачка 6. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/11), члана 35. став 1.
тачка 7. и тачка 9.. Статута општине Кнић (Службени
гласник РС,бр.95/08), и члана 146. став 2. и члана 147.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине
Кнић(''Сл.гласник РС'', бр. 95/08) донела је
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основни капитал и имовина предузећа;
(износ основног капитала, као и опис, врста
и вредност неновчаног улога;, повећање и
смањење основног капитала, имовина
јавног предузећа, имовина која се не може
отуђити;
располагање
(отуђење
и
прибављање) стварима у јавној својини
која су пренета у својину предузећа у
складу са законом; одговорност за обавезе
и извори средстава предузећа);
 међусобна права права, обавезе и
одговорности оснивача и предузећа и
обезбеђивање општег интереса
 пословање предузећа ( услови и начин
утврђивања и распоређивања добити,
односно начину покрића губитака и
сношењу ризика; условима и начину
задуживања предузећа; промена цена
комуналних услуга; планови и програми
предузећа) ;
 органи предузећа, њихове надлежности,
избор и сл.
- поремећаји у пословању и мере које се у том
случају предузимају
друга питања од значаја за рад предузећа

О Д Л У К У
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА - ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког
акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
ЈКП ''Комуналац'' Кнић (''Општински службени гласник,
бр.17/01, 16/03 и 5/06)) којом је основано као Јавно
комунално предузеће''Комуналац''Кнић, уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр.
БД.65724/2005 од 28.06.2006.године, са закључком о
исправци
Решења
број
БД
30349/2013
од
25.03.2013.године, ради усклађивања са одредбама
Закона о јавним предузећима (''Сл.гл.РС' бр.119/2012).

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач предузећа
Члан 5.
Оснивач предузећа је: Општина Кнић, Кнић, бб,
матични број 07186193.
Права оснивача остварује Скупштина општине
Кнић.

Члан 2.
Јавно комунално предузеће ''Комуналац'' Кнић
уписано у регистар Агенције за привредне регистре
Решењем број БД.65724/2005 од 28.06.2006.године, са
закључком о исправци Решења број БД 30349/2013 од
25.03.2013.године( у даљем тексту: предузеће),
наставља са радом у складу са одредбама ове Одлуке.

Правни статус предузећа
Члан 6.
Предузеће
има статус правног лица, са
правима, обававезама и одговорностима утврђеним
законом.
Предузеће у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Члан 3.
Предузеће је основано и послује ради
обезбеђивања трајног обављања следећих комуналних
делатности:
1.
снабдевања водом за пиће;
2.
пречишћавања и одвођења атмосферских
и отпадних вода;
3.
управљања комуналним отпадом,
4.
одржавања улица и путева,
5.
одржавања чистоће на површинама јавне
намене и одржавања јавних зелених
површина.
и уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга.
Предмет одлуке
Члан 4.

Заступање и представљање предузећа
Члан 7.
Предузеће заступа и представља директор.

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Пословно име предузећа
Члан 8.

Пословно име предузећа је :Јавно комунално
предузеће ''Комуналац'' Кнић .
Скраћено пословно име је ЈКП „Комуналац“
Кнић.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор предузећа, уз сагласност оснивача.

Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним
предузећима, регулисана су следећа питања:
- назив и седиште оснивача;
- пословно име и седиште предузећа;
- делатност предузећа;

Draft
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- 39.00 Санација, рекултивација и друге
услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.22 Постављање водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим
полупроизводима;
- 46.77 Трговина на велико отпацима и
остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужне делатности у копненом
саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко
саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Седиште предузећа
Члан 9.
Седиште предузећа је у Книћу, адреса: Кнић бб,
34240 Кнић..
О промени седишта предузећа одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак предузећа
Члан 10.
Предузеће поседује свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи
пуно пословно име, седиште предузећа и место за датум
и број.
Предузеће може имати свој знак што ће бити
дефинисано Статутом предузећа.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и
друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности предузећа, као и о
обављању других делатности које служе обављању
претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
сагласност оснивача, у складу са законом.

Упис предузећа у регистар
Члан 11.
Предузеће се за обављање своје делатности од
општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у
регистар у складу са законом којим се уређује правни
положај привредних друштава и поступак регистрације.
Унутрашња организација предузећа

Услови за обављање делатности као делатности од
општег интереса

Члан 12.

Члан 14.

Предузеће

послује

као

јединствена

радна

Предузеће може да отпочне обављање
делатности кад надлежни државни орган утврди да су
испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне средине и
5) других услова прописаних законом.

целина.
Актом директора, на који сагласност даје
Надзорни одбор уређује се унутрашња организација и
систематизација послова.

IV

04.06.2013.

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

V
ОСНОВНИ
ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

КАПИТАЛ

И

ИМОВИНА

Члан 13.
Основни капитал
Претежна делатност предузећа је:
- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде
- 38.11 сакупљање, транспорт и депоновање
смећа
- 42.11 изградња путева

Члан 15.
Основни новчани капитал предузећа износи
10,000,оо динара.
Опис и врста основног неновчаног капитала
предузећа и његова процењена вредност утврђени су
Одлуком о давању сагласности на Извештај о процени
вредности оснивачког улога у Јавно комунално
предузеће ''Комуналац'' Кнић, број 401-313/2013-01 од
03.06.2013. године, која чини саставни део ове Одлуке.
У основном капиталу предузећа удео оснивача
износи 100% вредности капитала.

Осим наведених претежних делатности,
предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што
су:
- 08.11 Експлоатација грађевинског и
украсног камења, кречњака, гипса, креде
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.32 Поновна употреба разврстаних
материјала
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Предузеће не може да отуђи ствари у јавној
својини на којима има право коришћења.

Повећање и смањење основног капитала
Члан 16.

Одговорност за обавезе предузећа
О повећању или смањењу основног капитала
предузећа одлучује Скупштина општине Кнић, као
оснивач у складу са законом.

Члан 21.
Предузеће
за
своје
обавезе
одговара
целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим
у случајевима прописаним законом.

Имовина предузећа
Члан 17.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, овом Одлуком и
уговором.
Имовину предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска
права која су пренета у својину предузећа, укључујући и
право коришћења на стварима у јавној својини општине
Кнић.
Предузеће за обављање делатности 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 предузећа са једне и општине, као оснивача, са
друге стране.

Средства предузећа
Члан 22.
Предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
продајом производа и услуга,
из кредита,
из донација и поклона,
из буџета оснивача и буџета Републике Србије,
и
из осталих извора, у складу са законом.

VI
ПРАВА
ОСНИВАЧА

И

ОБАВЕЗЕ

Члан 18.

Права оснивача

Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал предузећа, у складу са законом и актима
Скупштине општине.

Члан 23.

ПРЕДУЗЕЋА

И

По основу учешћа у основном капиталу предузећа
Кнић, општина, као оснивач има следећа права:
право управљања предузећем на начин утврђен
овом Одлуком и Статутом предузећа;
право на учешће у расподели добити предузећа;
право да буде информисана о пословању
предузећа;
право да учествују у расподели ликвидационе
или стечајне масе, након престанка предузећа
стечајем или ликвидацијом, а по измирењу
обавеза и
- друга права у складу са законом.

Имовина која се не може отуђити
Члан 19
Предузеће не може да отуђи објекте и друге
непокретности, постројења и уређаје који су у функцији
обављања делатности од општег интереса, осим ради
њихове замене због дотрајалости, модернизације или
техничко-технолошког унапређења.
Прибављање и отуђење имовине веће вредности
која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса врши се уз сагласност оснивача.

Обезбеђење општег интереса
Располагање (отуђење и прибављање) ствари у јавној
својини која су пренете у својину предузећа

Члан 24.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности
за коју је предузеће основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
Статут предузећа;
давање гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира делатности од општег интереса;
тарифу (одлуку о ценама и тарифни систем и д.)
ако другим законом нје предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган;
располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у
својину предузећа веће вредности, која је у
непосредној функији обављања делатности од
општег интереса, на начин утврђен овом
Одлуком;

Члан 20
О располагању стварима у јавној својини која
су пренете у својину предузећа одлучује надзорни одбор
самостално у случају када се ради о стварима чија је
вредност мања од доње границе за набавке мале
вредности, у складу са законом.
У Случају да се ради о стварима чија вредност
премашује износ из става 1. овог члана, Одлуку о
располагању доноси надзорни одбор уз:
- сагласност Општинског већа када се ради
износу утврђеном за набавке мале вредности, у склада у
са Законом.
- сагласност Скупштине општине када се ради
износу преко износа утврђеног за набавке мале
вредности, у склада у са Законом.
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акт о општим условима за испоруку производа
и услуга;
улагање капитала;
статусне промене;
акт о процени вредности капитала, 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 овом Одлуком

04.06.2013.

Пружање услуга корисницима са територије других
општина.
Члан 29.
У обављању своје претежне делатности,
предузеће своје производе и услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се ни на који начин
не угрожава стално, континуирано и квалитетно
снабдевање крајњих корисника са територије општине
Кнић

Предлог за давање сагласности на акте из става
1. подноси Општинско веће.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Испоруку производа и пружање услуга из става
1. овог члана предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.

Члан 25.

Расподела добити и покриће губитака

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

Члан 30.
Добит предузећа, утврђена у складу са законом,
може се расподелити за повећање основног капитала,
резерве или за друге намене, у складу са законом и
посебном одлуком Скупштине општине.
Пословни резултат предузећа утврђује се у
временским периодима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине
Кнић

Несметано функционисање постројења и
опреме
Члан 26.
Предузеће је дужно да предузима мере и
активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења
и других објеката
неопходних за обављање своје делатности, у складу са
законима и другим прописима којима се уређују услови
обављања делатности од општег интереса због које је
основано.

Члан 31.
Уколико по годишњем обрачуну предузеће
искаже губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим
прописима доноси одлуку о покрићу губитака и доставља
је оснивачу на сагласност.
У предузећу се може образовати интерна
ревизија, као независна делатност и која није део ни
једног пословног процеса,
у свом раду одгоара
директору предузећа. Задатак интерног ревизора је да
оцењује систем финансијског управљања и контроле у
односу на:
управљање процењеним ризиком од стране органа
управљања Предузећа, усклађеност пословања са
законима, актима предузећа и уговорима, поузданост и
потоуност информација, ефективност, ефикасност и
економичност пословања, заштиту информација и
извршење програма пословања предузећа.
Послове интерне ревизије из става 2. овог члана
обавља лице које је запослено у предузећу.

Поремећај у пословању
Члан 27.
У случају поремећаја у пословању предузећа,
Скупштина општине Кнић предузеће мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад и пословање
предузећа у обављању делатности од општег интереса, у
складу са законом, а нарочито :
промену унутрашње организације предузећа,
разрешење Надзорног одбора и директора;
ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у јавној својини;
друге мере одређене законом којим се уређују
услови и начин обављања делатности од општег
интереса и овом Одлуком.

Задуживање
VII

ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 32.
Предузеће се може задуживати само под
условом да је финансијски и кредитно способно да
преузме отплату дуга.
Предузеће се може краткорочно задуживати за
финансирање дефицита текуће ликвидности који настане
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

Пословање под тржишним условима
Члан 28.
Предузеће послује по тржишним условима, у
складу са законом.
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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 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.
Одлуку о условима задуживања из става 4, овог
члана доноси Надзорни одбор, уз предходну сгласност
Општинског већа.

у електронском облику, путем интернета, најмање 15
дана пре доношења Одлуке.

Начела за одређивање цене услуга

Планови и програми предузећа су:
дугорочни и средњерочни план рада и развоја;
годишњи програм пословања предузећа,
финансијски планови,
и други планови и програми,
Годишњи програм пословања предузећа
доставља се Скупштини 0пштине Кнић. ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године за
наредну годину.
Годишњи програм пословања предузећа се
сматра донетим када на њега сагласност да Скупштина
општине Кнић.

Унапређење рада и развоја предузећа
Члан 36.
Унапређење рада и развоја предузећа заснива се
на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
Плановима из става 1. ове Одлуке, утврђују се
пословна политика и развој предузећа, одређују се
непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови се морају заснивати на законима
којима се уређују одређени односи у делатностима
којима се бави предузеће и одговарајућим стратешким
документима која се односе на те делатности.
Планови и програми
Члан 37.
-

Члан 33.
Начела за одређивање цена производа и услуга
предузећа прописана су Законом о комуналним
делатностима.
Елементи за одређивање цене
Члан 34.
Елементи за одређивање цена комуналних
услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним
књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима
вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Средства која су намењена за финансирање
обнове и изградње објеката комуналне инфраструктуре
исказују се посебно и могу се употребити само за те
намене.

VIII

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа
Члан 38.
Управљање у предузећу је организовано као
једнодомно.
Органи предузећа су:
1) Надзорни одбор
2) Директор
1) Надзорни одбор

Промена цена комуналних услуга
Састав Надзорног одбора
Члан 35.
Члан 39.
Када се значајније промене вредности
елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Надзорни одбор предузећа може
током пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних
услуга, који нарочито садржи разлоге за промену и
детаљну структуру предложене цене.
Захтев за измену цена се доставља Скупштини
општине, преко Општинског већа.
Захтев за давање сагласности на Одлуку о
промени цена комуналних услуга, са образложењем,
објављује се на огласној табли у седишту општине, као и

Надзорни одбор има председника и два члана
које именује Скупштина општине, на период од четири
године, под условима, на начин и по поступку
утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, а начин и поступак предлагања тог
члана утврдиће се Статутом предузећа.
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6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11.) доноси Одлуку о задужењу и доставља на
сагласност Општинском већу;
12) доноси Одлуку о промени цена комуналних
услуга и подноси захтев за давање сагласности на ту
Одлуку, у случајевима прописаним законом и овом
Одлуком
13) доноси одлуку о располагању правима
својине на стварима у јавној својини које су унете у
капитал јавног предузећа, уз сагласност оснивача
14) доноси одлуку о отуђењу и давању у
дугорочни закуп грађевинског земљишта које је унето у
капитал предужећа и над којим је стекло својину, уз
сагласност оснивача:
15) даје сагласност директору
за предузимање послова или радњи у складу са законом,
статутом и одлуком оснивача
16) закључује уговор о раду на одређено време
са директором предузећа.
17) 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.

Услови за чланове Надзорног одбора
Члан 40.
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 из
које је делатност од општег интереса 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 предузећа.
Мандат чланова Надзорног одбора
Члан 41.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани,
уколико:
надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања;
оснивач не прихвати финансијски извештај
предузећа;
пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице 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.

Накнада за рад
Члан 43.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном
одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
оснивач на основу извештаја о степену реализације
програма пословања предузећа.
2) Директор
Поступак и услови за именовање
Члан 44.
Директора предузећа именује Скупштина
општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Одлуку о спровођењу конкурса доноси
Скупштина општине Кнић, на предлог Општинског већа
општине Кнић.
Предлог Одлуке из става 2. овог члана може
дати и надзорни одбор предузећа преко Општинског већа
општине Кнић.
Оглас о јавном конкурсу припрема Општинско
веће општине Кнић и доставља га Скупштини општине
Кнић.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања
(у даљем тексту:Комисија) коју образује Скупштина
општине Кнић, у складу са законом, а на предлог
Општинског већа општине Кнић..

Надлежност Надзорног одбора
Члан 42.
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2. доноси дугорочни и средњерочни план рада и
развоја;
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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Комисија има секретара, који учествује у раду
Комисије без права одлучивања.
Секретар Комисије обавља стручне и
админитративно техничке послове за потребе Комисије.
Комисија доставља листу кандидата са
записником о изборном поступку Општинском већу
општине Кнић а Општинско веће припрема предлог
Решења о именовању, које заједно са листом доставља и
доставља га Скупштини оппштине Кнић.
Скупштина општине, након разматрања
достављене листе и предлога акта одлучује о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са
листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Услови за именовање директора дефинисаће се
статутом предузећа
Директор заснива радни однос на одређено
време.
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Члан 49.
Скупштина
општине
може
разрешити
директора под условима предвиђеним законом.
Суспензија директора
Члан 50.
Уколико против директора ступи на снагу
оптужница за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине
доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правоснажно
не оконча.
Вршилац дужности директора
Члан 51.

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

Члан 45.
Директор :
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже средњерочни и дугорочни план
рада и развоја
6) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) врши друге послове утврђене законом и
статутом предузећа.
Зарада директора

IХ
ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 46.
Директор има право на зараду, а може имати
право на стимулацију у случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси
Скупштина општине, по поступку и на начин који ће
бити утврђен Статутом предузећа.

Остваривање права на штрајк

Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени
организују ради заштите својих професионалних и
екомских интереса по основу рада.
У предузећу, право на штрајк запослени
остварују у складу са законом, колективним уговором и
посебним актом оснивача.
У случају штрајка радника предузећа мора се
обезбедити минимум процеса рада у обављању
делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком
утврђује Скупштина општине у складу са законом.
Уколико се у предузећу за време штрајка не
обезбеде услови за остваривање минимума процеса рада,
Општинско веће општине Кнић ако оцени да могу
наступити штетне последице по живот, здравље и
безбедност људи, безбедност имовине, материјалне
штете већих размера и друге штетне неотклоњиве
последице,предузима неопходне мере и то:
увођење радне обавезе,

Мандат директора
Члан 47.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Разрешење директора
Члан 48.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни
одбор предузећа.
Предлог за разрешење се доставља Скупштини
општине и мора бити образложен са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже разрешење.
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радно ангажовање запослених из других
система и радно ангажовање нових лица
покретање
поступка
за
утврђивање
одговорности директора и надзорног одбора.
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X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине
Члан 58.

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

Члан 53.
Права, обавезе и одговорности запослених из
радног односа уређују се колективним уговором у
складу са законом и актима оснивача.
Појединачни Колективни уговор предузећа
мора бити сагласан са законом, општим и посебним
колективним уговором.
Безбедност и здравље запослених на раду

XI СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 54.
Општи акти
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
предузећа или уговором о раду.

Члан 59.
Општи акти предузећа су Статут, правилници и
други општи акти утврђена законом.
Статут је основни општи акт предузећа.
Други општи акти предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединични акти које доносе органи и
овлашћени појединци у предузећу, морају бити у складу
са општим актима предузећа.

Јавност рада предузећа
Члан 55.
Рад предузећа је јаван.
За јавност рада одговоран је директор.
Јавност рада се обезбеђује у складу са законом.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Доступност информација

Члан 60.

Члан 56.

Предузеће је дужно да Статут усагласи са овом
Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, и достави оснивачу на сагласност.
Остале општи акти надлежни органи предузећа
су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања
на снагу Статута.

Доступност информација од јавног значаја
предузеће обезбеђује у складу са одредбама закона који
регулише област слободног приступа информацијама од
јавног значаја.
Пословна тајна

Члан 61.

Члан 57.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић (''Општински службени гласник,
бр.17/01, 16/03 и 5/06).

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци
који су законом, другим прописом и општим актом,
одлуком Надзорног одбора или директора предузећа
одређени као пословна тајна и чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и
интересима.
Директор, чланови Надзорног одбора и
запослени у предузећу дужни су да чувају пословну тајну
предузећа у току и после престанка тог својства и то у
периоду од 2 године од дана престанка тог својства.
Не сматра се повредом дужности чување
пословне тајне саопштавање података чија је обавеза
саопштавања прописана Законом, неопходна ради
обављања послова или заштите интереса предузећа и
учињена надлежним органима или јавности искључиво у
циљу указивања на постојање дела кажњивог законом.

Члан 62.
Директор и Управни одбор који је у складу са
Законом наставио да обавља послове Надзорног одбора
настављају са радом до именовања нових органа у складу
са Законом и овом одлуком.
Члан 63.
Овлашћује се директор предузеће да изврши
упис промене података код Агенције за привредне
регистре.
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невладиним сектором са којима ће се конкурисати код
Министарстава и европских фондова.

Члан 64.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

2. Уређење јавних зелених површина општине планирана средства у износу од 450.000,оо динара.
У циљу уређења естетског изгледа јавних
зелених површина, мотивације становништва за очување
животног простора, Општинска управа општине Кнић, ће
средствима у износу од 450.000,оо динара, организовати
активности:
- сређивање терена постојећих јавних зелених површина
на подручју општине Кнић и то испред јавних установа,
- куповина садног материјала,
- засад купљеног расада.
За реализацију наведених активности биће закључени
уговори са ЈКП ''Комуналац'' Кнић и овлашћеним
институцијама а по спроведеном поступку јавне набавке
у складу са Законом о јавним набавкама.

Број:352-275/2013-01
Датум: 03.06.2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 27.05.2013.године, на основу чл.68. став 1.
Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'',бр.
135/04, 36/09, 36/09-др.закон и 72/09-др.закон), чл.20.
став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.13. став 1. тачка 12.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08),
чл.38.и чл.39. став1. Одлуке о Општинском већу општине
Кнић
(''Сл.гласник
општине
Кнић'',бр.1/08),
и
сагласности Министарства енергетике, развоја и заштите
животне средине, број: 401-00-00476/2013-01 од
26.04.2013.године, донело је

3. Финансирање трошкова поступања са
медицинским инфективним отпадом
- планирана средства у износу од 500.000,оо динара.
Ради смањења загађивања животне средине а
самим тим очувања и побољшања квалитета животне
средине, Општинска управа општине Кнић, ће од
средстава Фонда за заштиту животне средине издвојити
средства у износу од 500.000,оо динара, за преузимање и
уништавање инфективног медицинског отпада а на
основу Правилника о сакупљању и третману отпадних
материја и плана за поступање са инфективним
медицинским отпадом а који је усвојио Дом здравља ''
Даница и Коста Шамановић '' из Кнића.
Преузимање и уништавање медицинског
инфективног отпада ће бити организовано од стране
Дома здравља из Крагујевца а према закљученом
уговору.

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
КНИЋ ЗА 2013.ГОДИНУ
Члан 1.

4. Ангажовање стручних лица ради утврђивања
ерозивних подручја на територији општине планирана средства у износу од 100.000,оо динара.

Овим Програмом утврђују се планирани
приходи и намена коришћења средстава за активности
које се током 2013.године планирају у области заштите,
унапређења и очувања животне средине.
Одлуком о Буџету за 2013.годину (''Сл.гласник
општине Кнић'',бр.11/2012 ) посебним делом у Разделу II
Општинске управе, глава 2.2, Фонд за заштиту животне
средине, функција 500, планирана су средства у укупном
износу од 1.500.000,оо динара.

Ради утврђивања постојања ерозивних подручја
на територији општине Кнић а са намером очувања и
заштите природних ресурса, Општинска управа општине
Кнић је планирала средства у износу од 100.000,оо
динара.
За реализацију наведених активности биће закључени
уговори са овлашћеним стручним и научним
институцијама а по спроведеном поступку набавке у
складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 2.
Средства из чл.1. овог Програма користиће се

5. Праћење стања животне средине на територији
општине Кнић, односно мониторинг животне средине
за којима се укаже потреба а посебно квалитета
ваздуха, утицаја буке и квалитета воде-планирана
средства у износу од 200.000,оо динара.

за:
1. Суфинансирање пројеката из области заштите
животне средине - планирана средства у износу од
250.000,оо динара.

У циљу заштите квалитета ваздуха, испитивања
утицаја буке и квалитета воде, Општинска управа
издвојиће средства у износу од 200.000,оо дин.
Активности ће бити спроведене у сарадњи са
стручним и научним институцијама на основу
закључених уговора, а након спроведеног поступка
набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

У

циљу унапређења и очувања животне
средине, Општинска управа општине Кнић, ће
средствима у износу од 250.000,оо динара учествовати
као суфинансијер на пројектима из области заштите
животне средине у сарадњи са Министарством
надлежним за заштиту животне средине, као и
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Члан 3.
Финансирање активности из овог Програма,
вршиће се у зависности од прилива средстава
прикупљених у складу са приливом наменских,
уступљених средстава у складу са Законом о заштити
животне средине (''Сл.гласник РС'',бр. 135/04, 36/09,
36/09-др.закон и 72/09-др.закон).
Члан 4.
Реализацију
Програма
и
надзор
над
извршавањем
уговорених
обавеза
спроводиће
Општинска управа општине Кнић, Одељење за
финансије, привредни развој и друштвене делатности.
Члан 5.
Овај Програм објавиће се у ''Сл.гласнику
општине Кнић''.

Број: 501-44/2013-03
У Книћу, 27.05.2013.године
ПРЕДСЕДНИК,
Борислав Бусарац, с.р.
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