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је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања
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 директора:
5) врши унутрашњи надзор над пословањем
предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа и
доставља их оснивачу ради давања сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача,
9) одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком оснивача;
12) закључује уговоре о раду на одређено време са
директором предузећа.
13) доноси пословник о свом раду.
14) врши друге послове у складу са овим законом,
статутом и прописима којима се утврђује правни положај
јавних предузећа и 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.
Висину накнаде из става 1.овог члана утврђује оснивач на
основу извештаја о степену реализације програма
пословања Јавног предузећа.
11. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ДИРЕКТОРА

је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано јавно предузеће,
- да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године,
- да има најмање3 године радног искуства,
- да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
- да није осуђиван за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност јавног
предузећа.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос
на одређено време.
Члан 40.
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа предузећа;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа;
5) предлаже годишњи програм пословања и
предузима мере за његово спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке надзорног одбора;
8) врши друге послове утврђене законом и
статутом предузећа.
Члан 41.
Директор има право на зараду, а може имати право
на стимулацију у случају кад предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлука о исплати стимулације доноси се у складу
са Оснивачким актом Јавног предузећа.
Члан 42.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 43.

Директор одговара за резултате пословања и за
законитост рада Јавног предузећа.

Предлог за разрешење директора може поднети
Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење.

Члан 39.

Члан 44.

Директора Јавног предузећа именује Скупштина
општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које поред законом прописаних општих
услова испуњава и следеће посебне услове:
- да је стручњак у једној или више области из које

Скупштина општине може разрешити директора
под условима предвиђеним законом.

Члан 38.

Члан 45.
Скупштина општине именује вршиоца дужности
директора у следећим случајевима:
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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.
За именовање вршиоца дужности директора важе
исти услови као и за именовање 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.
12. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 46.
Чланови Надзорног одбора, директор као и
запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који
представљају пословну тајну чувају за време трајања
њихове функције односно радног односа, као и две године
после престанка функције, односно радног односа.
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15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 51.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за
коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје
сагласност на:
- Статут Јавног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;
-располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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
Одлуком о оснивању.
16. ДУЖНОСТ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА

13. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 47.
Одлуке о статусној промени Јавног предузећа
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Оснивача.
О предложеној статусној промени Јавног
предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење
синдиката.
Члан 48.
Јавно предузеће може променити облик
организованости у други, ако испуњава услове за
оснивање тог облика организованости утврђен законом.
Одлуку о промени облика организованости Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.

Члан 52.
Директор и чланови Надзорног одбора не могу да
у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:
- користе имовину предузећа;
- користе информације до којих су дошли у том
својству, а које иначе нису јавно доступне;
- злоупотребе свој положај у Јавном предузећу;
- користе могућности за закључење послова које
се укажу Јавном предузећу;
Дужност избегавања сукоба интереса постоји
независно од тога да ли је Јавно предузеће било у
могућности да искористи имовину, информације или
закључи послове из ст. 1. овог члана.
Члан 53.

14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Забрањено је коришћење имовине, активности,
имена и визуелног идентитета јавног предузећа у свим
активностима везаним за политичке странке и изборне
кампање, као и свака друга злоупотреба Јавног предузећа у
политичке сврхе.`

Члан 49.

Члан 54.

Запослени у Јавном предузећу и његови органи
дужни су да организују обављање делатности на начин
којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе
потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.

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

Члан 50.

Члан 55.

Јавно предузеће је дужно да у обављању
делатности чува вредности природе и 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.

Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се
редовним обавештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, о годишњим
финансијским извештајима, као и о мишљењу овлашћеног
ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног одбора, о
именима директора, о организационој структури

17. ЈАВНОСТ У РАДУ
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предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације и обавештења из
претходног става, учинити доступне јавности и преко своје
интернет странице.
18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 56.

6) документа која доказују својину и друга
имовинска права друштва;
7) извештаје директора и чланова надзорног
одбора;
8) евиденцију о адресама органа Јавног
предузећа;
Документа и акте из ст 1.Тач 1) до 7) друштво чува трајно, а
евиденцију из тач. 8) најмање пет година.

С т ат у т ј е о с н о в н и о п ш т и а к т Ј а в н о г
предузећа.Други општи акти Јавног предузећа морају бити
у складу са овим статутом.

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Јавно предузеће ће своју организацију и општа
акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у
року од 2 месеца од ступања на снагу Статута.

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се
на општи начин уређују одређена питања доноси
Надзорни одбор, ако законом није другачије прописано.
Члан 58.

Члан 64.

Члан 65.
Тумачење одредаба овог статута даје Надзорни
одбор Јавног предузећа.

Појединачни акти које доноси директор предузећа
морају бити у складу са одговарајућим општим актима
Јавног предузећа.

Члан 66.

Члан 59.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да
важи Статут Јавног предузећа који је донет на седници
Управног одбора 20.12.2005. године.

Општи акти ступају на снагу осмог дана по
објављивању на огласним таблама Јавног предузећа.Из
нарочито важних разлога општи акти могу ступити и
раније на правну снагу из разлога утврђених приликом
доношења општег акта, најраније наредног дана од дана
објављивања.
Члан 60.
Поступак који важи за доношење Статута и
других општих аката важи и приликом доношења њихових
измена и допуна.
Члан 61.
Општим актима Јавног предузећа уређују се
питања за која је законом и другим прописима и овим
статутом утврђено овлашћење, односно обавеза Јавног
предузећа за њихово уређење.
Члан 62.
Директор мора обезбедити да сви општи акти буду
доступни сваком запосленом.
Члан 63.
Јавно предузеће нарочито чува следеће акте и
документа:
1) оснивачки акт;
2) решење о регистрацији оснивања Јавног
предузећа;
3) опште акте Јавног предузећа;
4) записнике са седница Надзорног одбора одбора
и одлуке Надзорног одбора;
5) акт о образовању сваког огранка или другог
организационог дела друштва;

Члан 67.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у службеном гласнику Оштине Аранђеловац,
а објавиће се по добијању сагласности оснивача.
ЈП „ГАС“ АРАНЂЕЛОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Дејан Арсенијевић, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је
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број 06-109/07-01 од 25.05.2007. године, која је објављена у
''Службеном гласнику општине Аранђеловац'',бр.1/07.
Оснивач Предузећа је општина Аранђеловац, са
седиштем у Аранђеловцу, Венац слободе број 10 (у даљем
тексту: Оснивач).
Предузеће је уписано у Регистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. БД 67122/2007 од
20.07.2007.године.

О Д Л У К У
Члан 2.
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЗЕЛЕНИЛО
АРАНЂЕЛОВАЦ'' АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа
''Зеленило Аранђеловац'' Аранђеловац, који је донео
Управни одбор, бр. 991/1 од 9. 4. 2013.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-260/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу чл. 65. став 2.,чл. 66.став 2 и
чл.18.став1. тачка 8. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 62.
Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило
Аранђеловац“ Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр.47/13), Управни одбор Јавног
комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац”
Аранђеловац, на седници одржаној 09.04.2013. године,
донео је
СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО АРАНЂЕЛОВАЦ” АРАНЂЕЛОВАЦ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Јавног комуналног предузећа „Зеленило
Аранђеловац“ Аранђеловац (у даљем тексту: Статут) врши
се усаглашавање Статута са Законом о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр.119/12) и Оснивачким актом Јавног
комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“
А р а н ђ е л о ва ц ( „ С л ужбе н и гл а с н и к
општине
Аранђеловац“, бр.47/13.)
Ј а в н о ком у н а л н о п р ед у з е ћ е „ З е л е н и л о
Аранђеловац“ Аранђеловац(у даљем тексту:Предузеће)
основано је Одлуком Скупштине општине Аранђеловац,

Овим Статутом се уређује положај, организација
рада и пословања и остваривања права запослених Јавног
комуналног предузећа „Зеленило Аранђеловац“
Аранђеловац (у даљем тексту: Предузеће), а нарочито:
• правни положај Предузећа;
• делатност Предузећа;
• заступање и представљање Предузећа;
• имовина и основни капитал Предузећа;
• права, обавезе и одговорност Предузећа у правном промету;
• однос Предузећа и Оснивача;
• вођење пословних књига, састављање и објављивање рачуноводствених исказа и ревизија;
• програм пословања Предузећа и извештавање;
• стицање прихода, расподела добити и покриће
губитка у Предузећу;
• унутрашња организација рада Предузећа;
• управљање Предузећем:
• обавештавање запослених;
• заштита на раду, безбедност имовине и заштита
и унапређење животне средине;
• јавност у раду;
• пословна тајна;
• сарадња органа Предузећа са синдикатом;
• статусне промене Предузећа;
• општи акти Предузећа и др.
Члан 3.
Предузеће је основано и послује ради:
1.Oстваривања јавног интереса у области јавних
зелених површина као делатности од општег интереса и
уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга
а посебно :
-заштите, уређења, одржавања и унапређивања
јавних зелених површина ради чувања и унапређивања
њихове вредности у складу са законом и Одлуком о
оснивању Јавног комуналног предузећа „Зеленило
Аранђеловац“ Аранђеловац;
2. Rазвоја и унапређивања обављања делатности
од општег интереса ;
3.Oбезбеђивања техничко-технолошког и
економског јединства система и усклађености његовог
развоја;
4.стицања добити;
5.остваривања другог законом утврђеног
интереса.
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II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА
Пословно име и седиште
Члан 4.
Предузеће послује под пословним именом : Јавно
комунално предузеће „Зеленило Аранђеловац”,
Аранђеловац, ул. Венац слободе 10.
Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП
„Зеленило Аранђеловац”, Аранђеловац.
Члан 5.
Седиште Предузећа је у Аранђеловцу,
Венац слободе бр.10. Аранђеловац.

Улица

Члан 6.
О промени пословног имена и седишта Предузећа
Одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност
Оснивача.
Печат, штамбиљ и знак Предузећа
Члан 7.
Предузеће има печат округлог облика,
са
исписаним текстом: Јавно комунално предузеће
„Зеленило Аранђеловац” Аранђеловац,на српском језику и
ћириличним писмом.
Предузеће има штамбиљ правоугаоног облика са
текстом из става 1. овог члана и са рубрикама за број
деловодног протокола и датум завођења акта.
Начин употребе, чувања и руковања печатом и
штамбиљом регулише се одлуком директора Предузећа.
Предузеће има свој знак који садржи назив и
седиште Јавног предузећа
Овлашћења и одговорности Предузећа у
правном промету
Члан8.
Предузеће као титулар права и обавеза има сва
овлашћења у правном промету које му припадају у складу
са Уставом, законом, подзаконским актима, актима
Оснивача и одредбама овог Статута.
Предузеће као правно лице и самостални правни
субјект има право да у правном промету закључује уговоре
са предузећима и друге правне радње у оквиру своје
правне способности.
За преузете обавезе у правном промету Предузеће
одговара целокупном својом имовином.
III ДЕЛАТНОСТ

национални паркови, резервати, споменици и паркови
природе, предели и др. )
0113-Гајење поврћа, бостана, коренастих и
кртоластих биљака
0119- Гајење осталих једногодишњих и
вишегодишњих биљака
0122-Гајење јабучастог и коштичавог воћа
0125- Гајење осталог дрвенастог жбунастог и
језграстог воћа
4621-Трговина на велико житом, сировим
дуваном, семењем и храном за животиње
4721-Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
4725- Трговина на ма ло пићима у
специјализованим продавницама
4729- Остала трговина на мало храном у
специјализованим продавницама
4750- Трговина на мало осталом опремом за
домаћинство у специјализованим продавницама
4799- Остала трговина на мало изван продавница,
тезги и пијаца
5610-Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката
5630-услуге припремања и послуживања пића,
4 7 7 8 - О с т а л а т р го в и н а н а м а л о н о в и м
производима у специјализованим продавницама
4752-Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом у специјализованим продавницама,
4719-Остала трговина на мало у
неспецијализованим продавницама,
4690-Неспецијализована трговина на велико
Предузеће може без уписа у регистар привредних
субјеката да врши и друге делатности, које служе
обављању претежне делатности у мањем обиму или
п о в р е м е н о , и л и ко ј е д о п р и н о с е п о т п у н и ј е м
искоришћавању капацитета и материјала који су
употребљава за вршење претежне делатности.
Члан 10.
О претежној делатности Предузећа Одлуку
доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност
Оснивача.
IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 11.
Предузеће заступа и представља директор
Предузећа, у складу са законом.
Директор је овлашћен да закључује уговоре и
предузима друге правне радње у име и за рачун Предузећа.
У одсуству директора Предузеће заступа лице које он
одреди.
Ако директор не одреди лице из става 3. овог
члана одређује га Надзорни одбор Предузећа.

Члан 9.
Члан 12.
Претежна делатност предузећа је:
8130-Услуге уређења и одржавања околине.
Поред претежне делатности, Предузеће обавља и
следеће делатности:
9104- Управљање заштићеним подручјима (

Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати
запосленом писано пуномоћје за заступање - закључивање
одређених уговора и предузимање одређених правних
радњи, у зависности од организационе целине којом
овлашћена лица руководе и послова који се у оквиру те
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целине обављају (ограничено овлашћење).
Пуномоћник заступа Предузеће у границама
овлашћења из пуномоћја.
Члан 13.
Директор Предузећа, уз сагласност Оснивача,
може одређеном лицу дати прокуру, у складу са Законом.
V ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, Оснивачким актом, другим
актима и посебним уговором.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартије од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину Предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини.општине Аранђеловац.
Предузеће за обављање делатности може
користити и средства у јавној и другим облицима својине,
у складу са законом, Оснивачким актом, другим актима и
посебним уговором којим се регулишу међусобни односи
,права и обавезе Предузећа и Оснивача.
Средства у јавној својини могу се улагати у
капитал Предузећа, у складу са законом и актима
Оснивача.
По основу улагања средства у јавној својини
Општина стиче уделе у Предузећу као и права по основу
тих удела.
Члан 15.
О повећању или смањењу основног капитала
Предузећа одлучује Оснивач, у складу са законом .
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Члан 20.
У случају поремећаја или прекида у испоруци
комуналних производа или пружању комуналних услуга,
услед више силе или других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити, Предузеће је дужно да без
одлагања предузима мере прописане законом и одлуком
Општинског већа, на предлог Општинске управе на
отклањању поремећаја односно прекида.
Члан 21.
У случају поремећаја у пословању предузећа,
односно вршећи надзор, Општинско веће може предузети
мере у складу са законом, којима ће обезбедити услове за
несметано функционисање Предузећа и обављање
комуналне делатности за које је Предузеће основано.
Члан 22.
Остала међусобна права, обавезе и одговорности
између Оснивача и Предузећа уредиће се, у складу са
законом, посебном одлуком Оснивача.
VII ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА,
САСТАВЉАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСКАЗА И РЕВИЗИЈА
Члан 23.
Предузеће је дужно да води пословне књиге и да
их периодично закључује, а у складу са Законом.
Предузеће је дужно да на основу пословних књига
из става 1. овог члана саставља, подноси и обезбеђује
рачуноводствене исказе и пословне извештаје периодично
и годишње, а у складу са законом.
Ревизија рачуноводствених исказа Предузећа
врши се у складу са законом.
VIII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 16.
Члан 24.
Основни новчани капитал Предузећа износи
100.000,00( стохиљада )динара,.
VI ОДНОС ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 17.
Оснивач има право управљања Предузећем на
начин утврђен законом.
Члан 18.
Оснивач одговара за обавезе Предузећа, само у
случајевима прописаним законом.
Члан 19.
У случају статусних промена, права и обавезе
Предузећа преносе се на правне следбенике.

За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи Програм пословања (у даљем тексту: Програм) и
доставља га Оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до 1.децембра текуће године за наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да
Оснивач.
Програм садржи: планиране изворе прихода и
позиције расхода по наменама; планирани начин
расподеле добити Предузећа, односно планирани начин
покрића губитка Предузећа; елементе за целовито
сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и
запошљавања у Предузећу, који се утврђују у складу са
политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору,
који утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси;
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске
активности, пропаганду и репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора.
Усвојени Програм из става 1. овог члана доставља
се министарству надлежном за комуналне делатности,
министарству надлежном за послове трговине,
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министарству надлежном за послове рада, министарству
надлежном за послове финансија и министарству
надлежном за послове локалне самоуправе.

временским периодима на начин и по поступку утврђеним
законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси
Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача .

Члан 25.
Члан 31.
Уколико Предузеће не донесе Програм из члана
24.Статута до почетка календарске године за коју се
доноси, зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под
условима утврђени Програмом за претходну годину све до
доношења Програма у складу са чланом 24.Статута.
Члан 26.
Предузеће уколико користи или намерава да
користи субвенције или другу врсту помоћи, дужно је да
предложи посебан програм који садржи врсту и намену
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом
динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена
које ће довести Предузеће у позицију да може да послује
без ових облика помоћи или уз њихово смањење.
Програм из става 1. Овог члана доноси Надзорни
одбор и саставни је део Програма из члана 24.Статута.

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 која није део ниједног
пословног процеса, а у свом раду одговара 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
потпуност 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.

Члан 27.
Члан 32.
Предузеће је дужно да министарству надлежном
за послове финансија, министарству надлежном за
послове трговине, министарству надлежном за послове
рада и министарству надлежном за комуналне делатности,
доставља тромесечне извештаје о реализацији Програма.
Предузеће је дужно да министарству надлежном
за послове финансија месечно доставља извештај о
роковима измирења обавеза према привредним
субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови
измирења новчаних обаве за у комерцијалним
трансакцијама.
Извештаји из члана 1. и 2. овог члана достављају
се и Општинској управи.
IX СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И
ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 28.
Предузеће остварује приход и стиче добит
обављањем своје привредне делатности, продајом
производа и услуга на тржишту (из цене комуналних
услуга) и других извора у складу са законом.
Члан 29.
Приход и добит се утврђују периодичним и
годишњим обрачунима на начин утврђен законом и
општим актом о утврђивању и расподели прихода и
добити.
Члан 30.
Добит Предузећа утврђена у складу са законом,
м оже с е р а с п о р ед и т и з а п о ве ћ а њ е о с н о в н о г
капитала,резерве или за друге намене, у складу са законом
и посебном одлуком Оснивача.
Пословни резултат Предузећа утврђује се у

Предузеће се може краткорочно и дугорочно
задуживати у складу са законом, Оснивачким актом и
пословном политиком банке код које се Предузеће
задужује.
Члан 33.
Цене производа и услуга Предузећа уређују се
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор, по
сагласности Оснивача, а у складу са законом и Оснивачким
актом.
Утврђивање цена производа и услуга Предузећа
врши се на основу елемената садржаних у одлуци из става
1. овог члана, а то 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 Оснивач дао 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.
Члан 34.
Предузеће остварује приход и обављањем других
делатности по тржишним ценама.
Предузеће је дужно да делатности из става1.овог
члана организује и обавља тако, да се тиме не ремети и не
доводи у питање непрекидно и квалитетно обављање
комуналне делатности као основне делатности.

Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

Члан 35.
Питање зараде, накнада и осталих примања
запослених у Предузећу уређују се Колективним
уговором,општим актом и уговором о раду.
Члан 36.
Предузеће је у обавези да користи средства и да
располаже њима у складу са наменом и природом тих
средстава и да њима управља у складу са Уставом,
законом, на начин утврђен овим Статутом и другим
актима.
Предузеће има право да основна средства која су
дотрајала или технички застарела расходује.
Предузеће може дати основно средство на
коришћење другом предузећу, односно другом лицу у
складу са законом.
X УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 37.
Предузеће је у јединственом процесу рада
организовано као самостални субјекат који обезбеђује
потпуно, квалитетно, благовремено и рационално
обављање послова из своје делатности.
Обављање делатности Предузећа организује се по
процесима рада између којих је успостављена
функционална, економска и пословна веза.
Члан 38.
Унутрашња организација и систематизација
у р е ђ у ј е с е П р а в и л н и ко м о о р г а н и з а ц и ј и и
систематизацији, коју доноси директор Предузећа, уз
сагласност Надзорног одбора и Општинског већа.
Члан 39.
Организационим облицима руководе стручна
лица, а њихова овлашћења утврђена су Правилником о
унут рашњој организацији и систематизацији,
Колективним уговором код послодавца и другим општим
актима код послодавца.
XI УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
Члан 40.
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Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Скупштина општине у складу са законом,
Оснивачким актом и Статутом Предузећа.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.
Представника запослених
утврђује збор
запослених на којем присуствује већина од укупног броја
запослених , јавним гласањем на основу највећег броја
гласова..
Члан 42.
За Председника и чланове Надзорног одбора
именује се лице које испуњава следеће услове:
1.да је пунолетно и пословно способно;
2.да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године;
3.да је стручњак у једној или више области у
оквиру делатности Предузећа;
4.најмање три године искуства на руководећем
положају;
5.да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
5.да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности Предузећа.
Лица из члана 1. овог члана дужна су да у
поступку именовања доставе доказе (оригинал документа
или оверене фотокопије) о испуњености услова из става 1.
овог члана.
Члан 43.
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 у Предузећу делује на штету Предузећа
кршењем директорских дужно сти, не саве сним
понашањем и на други начин.

Управљање Предузећем је једнодомно.
Органи Предузећа су:
1 Надзорни одбор
2 Директор
• Надзорни одбор
Члан 41.
Надзорни одбор Предузећа има три члана, од
којих се један члан именује из реда запослених у
Предузећу.

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 именовања
новог Председника или члана Надзорног одбора.
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Члан 44.
Надзорни одбор:
1.утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији,
доношењем дугорочног и средњерочног плана рада и
развоја;
2.усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
3.доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
4.одлучује о повећању и смањењу капитала, уз
сагласност Оснивача;
5.врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
6.успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
7.утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
8.доноси Статут, уз сагласност Оснивача;
9.доноси друге опште акте Предузећа, у складу са
овом одлуком и Статутом;
10.одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност Оснивача;
11.доноси Одлуку о ценама и тарифни систем за
продају услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача;
12.одлучује о располагању (прибављању и
отуђењу) средствима која су пренета у својину Предузећа
веће вредности, која су у непосредној функцији обављања
претежне делатности Предузећа, уз сагласност надлежног
органа Оснивача;
13.доноси акт о општим условима за испоруку
услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача;
14.одлучује о улагању капитала, уз сагласност
Оснивача;
15.доноси акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у акцијама или уделима, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији уз
сагласност Оснивача;
16.доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
17.даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са Законом, Статутом и
Одлуком о оснивању;
18.закључује уговор о раду са директором
Предузећа;
19.надзире рад директора;
20.доноси пословник о свом раду;
21.одлучује о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира претежне делатности Предузећа уз сагласност
Оснивача;
22.врши друге послове у складу са Законом,
Статутом и прописима којима се уређује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Предузећу.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује
Скупштина општине, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања Предузећа .
•Директор
Члан 46.
Директора Предузећа именује и разрешава
Скупштина општине.
Директор Предузећа именује се на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Члан 47.
За директора Предузећа именује се лице које
поред законских испуњава и посебне услове:
1.да је стручњак у једној или више области у
оквиру делатности Предузећа;
2.да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године,
3.да има најмање три године радног искуства у
струци или на пословима за које је основано Предузеће и
најмање једну годину на руководећим положајима;
4.да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
5.да није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности:
6.да му није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
Предузећа.
Директор Предузећа је јавни функционер у
смислу закона којим се регулише област вршења јавних
функција.
Члан 48.
Директор предузећа:
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 у учествује
у његовом раду,без права одлучивања;
8.доноси правилник о унутрашњој организацији
Предузећа и систематизацији радних места;
9.врши друге послове одређене законом,
Оснивачким актом и Статутом Предузећа.
Члан 49.

Члан 45.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Директор предузећа именује се по спроведеном
јавном конкурсу.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање (у
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даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина
општине, у складу са законом.
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XIII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ,
БЕЗБЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 50.
Члан 56.
Директор заснива радни однос на одређено време.
Радни однос директора заснива се уговором о
раду, који директор закључује са Надзорним одбором.
Члан51.
Директор има право на зараду,а може имати
право на стимулацију у случају када Предузеће послује са
позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина
општине.
Стимулација не може бити одређена као учешће у
расподели добити, а посебно се исказује у оквиру
годишњег финансијског извештаја.

Органи Предузећа и запослени дужни су да
организују обављање делатности на начин који осигурава
безбедност и здравље на раду, као и да спроводе потребне
мере безбедности и здравља на раду, безбедности имовине
и заштите и унапређење животне средине.
Члан 57.

Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем у случајевима и
по поступку прописаним Законом.

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.
Органи Предузећа су у обавези да разматрају
стање и проблеме у вези са заштитом животне средине,
безбедности и здравља радника и да према потреби доносе
одговарајуће одлуке и мере којим се унапређује стање у
наведеној области и спречава наступање штетних
последица.

Члан 53.

XIV ЈАВНОСТ У РАДУ

Суспензија директора примењује с е у
случајевима предвиђеним законом.

Члан 58.

Члан 52.

XII ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Јавност у раду Предузећа обезбеђује се редовним
обавештавањем јавности о програму рада Предузећа и
реализацији програма, о ревидираним финансијским
годишњим извештајима, као и о мишљењу овлашћеног
ревизора на тај извештај, извештај о посебним или
ванредним ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о
имену директора, о организационој структури Предузећа,
као и о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени годишњи програм
пословања, тромесечне извештаје о реализацији програма
пословања, ревидиране финансијске годишње извештаје,
као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје,
састав и контакте Надзорног одбора и директора, као и
друга питања од значаја за јавност објави на својој
интернет страници.

Члан 55.

XV ПОСЛОВНА ТАЈНА

Запослени у Предузећу имају права да од органа у
Предузећу буду информисани о раду и пословању
Предузећа, а посебно о кретању и промени зарада,
расподели добити, статусним променама, променама
облика Предузећа, развојним плановима и њиховом
утицају на економски и социјални положај запослених, као
и о другим битним питањима.
Обавештење запослених по питањима из става 1.
овог члана, врши се према потреби. Обавештавање се
врши писменим или усменим путем.
Као облици обавештавања радника користе се и
билтени, писмени извештаји, огласна табла, састанци и сл.

Члан 59.

Члан 54.
У Предузећу се може именовати вршилац
дужности директора у случајевима и по поступку
предвиђеним законом.
Вршилац дужности директора, из става1. овог
члана може се именовати на период који није дужи од 6
месеци, а у нарочито оправданим случајевима, ради
спречавања настанка материјалне штете, може бити
именован на још један период од 6 месеци.
Вршиоца дужно сти директора именује
Скупштина општине.

Пословном тајном сматрају се подаци чије би
саопштавање трећем лицу могло нанети штету Предузећу,
као и подаци који имају или могу имати економску
вредност зато што нису опште познати нити су лако
доступни трећим лицима која би њиховим коришћењем
или саопштавањем могла остварити економску корист и
који су од стране Предузећа заштићени одговарајућим
мерама у циљу чувања њихове тајности.
Пословна тајна је и податак који је законом,
другим прописом или одлукомПредузећа одређен као
пословна тајна.
Одлуком Предузећа као пословна тајна може се
одредити само податак који испуњава услове из става 1.
овог члана.
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Одлуку из става 3. овог члана доноси Надзорни одбор на
предлог директора.
Директор, чланови Надзорног одбора и запослени
у Предузећу дужни су да чувају пословну тајну Предузећа,
као и после престанка тог својства у периоду од две 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.
XVI САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА
СИНДИКАТОМ
Члан 60.
Органи Предузећа дужни су да омогуће деловање
организација синдиката у складу са улогом истих, а у
складу са законом и Колективним уговором.
Органи Предузећа остварују сарадњу са органима
синдиката.
Члан 61.
Ради остваривања економских и социјалних права
и интереса по основу рада запослених и организације
синдиката одлучују о ступању у штрајк у Предузећу под
условима предвиђеним законом, актом Оснивача и
Колективним уговором и обезбеђују минимум пружања
комуналних услуга Предузећа за време трајања штрајка.
Минимум процеса рада у Предузећу за време штрајка
утврђује Оснивач својим актом.
Запослени који обављају послове из претходног
става дужни су да за време штрајка извршавају налоге
директора Предузећа.
Штрајкачки одбор, директор, Надзорни одбор,
синдикална организација (уколико није организатор
штрајка) дужни су да упознају јавност преко средстава
јавног информисања о раду Предузећа и организацији
пружања комуналних услуга, као и о предлогу за решавање
спорних питања за време трајања штрајка.
XVII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 62.
Општи акти Предузећа су Статут, правилници и
други акти којима се на општи начин уређују одређена
питања.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у сагласности са
Статутом.
Члан 63.
Поред Статута, у Предузећу се у складу са
законом и потребама процеса рада доносе и друга општа
акта и то:
1.Колективни уговор код послодавца или
Правилник о раду
2.Правилник о заштити од пожара

3.Правилник о безбедности и здрављу на раду
4.Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама
5.Правилник о мерама заштите од акцидената
6.Правилник о канцеларијском и архивском
пословању
7.Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
8.Друга општа акта
Члан 64.
Иницијативу за доношење измене и допуне
Статута, односно другог општег акта Предузећа може
покренути:
• Оснивач
• Надзорни одбор
• Директор
• Синдикат
Предлог Статута и других општих аката утврђује
директор.
Члан 65.
Измене и допуне Статута, односно другог општег
акта врше се на начин и по поступку за његово доношење.
Тумачење општег акта даје орган који га доноси.
Члан 66.
Надзорни одбор доноси Статут Предузећа уз
сагласност надлежног органа Оснивача.
Остала општа акта доноси Надзорни одбор,ако
законом није друкчије прописано.
XVIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 67.
Предузеће може вршити статусне промене
(спајање, припајање, подела и слично), као и промену
облика у складу са законом и Оснивачким актом..
У случају статусних промена, права и обавезе
Предузећа преносе се на правне следбенике.
Одлуку о статусним променама и променама
облика Предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност
Оснивача.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Овај Статут се сматра усвојеним када га прихвати
већина од укупног броја чланова Надзорног одбора и када
на њега да сагласност Оснивач.
Овај Статут ступа на снагу 8.дана од дана
објављивања на огласној табли Предузећа, а објавиће се по
добијању сагласности Оснивача.
Друга општа акта ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања на огласној табли Предузећа.
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Члан 69.
Сва општа акта Предузећа ускладити са Статутом
у року од два месеца од дана ступања на снагу Статута.
Постојећа општа акта Предузећа примењиваће се уколико
нису супротна Статуту, до доношења нових, односно до
њиховог усаглашавања са Статутом.
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На основу члана 65. став 2, 66. став 2 и 18. став 1.
тачка 8. Закона о Јавним предузећима ("Службени гласник
РС," бр. 119/2012), и члана 62. Оснивачког акта
(„Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.47/13)
Управни одбор Јавно комунално предузеће„Букуља“
Аранђеловац, на с едници одржаној
дана
10.04.2013.године, донео је

Члан 70.
С Т А Т У Т
Започети поступци у којима се одлучује о
појединачним правима запослених, а који нису окончани
до дана примене Статута окончаће се у складу са
прописима по којима су започети.

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"БУКУЉА" АРАНЂЕЛОВАЦ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 71.
Члан 1.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Јавног комуналног предузећа ''Зеленило
Аранђеловац'' Aранђеловац,бр.1.од 14.06.2007. године.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
Ђорђевић Живан,с.р.

Јавно предузеће ЈКП“Букуља“Аранђеловац,
уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за
п р и в р е д н е р е г и с т р е б р о ј БД 1 9 9 1 7 / 2 0 0 5 о д
13.07.2005.године, матични број 07113323, ПИБ:
100900371(у даљем тексту:
Јавно предузеће) овим
статутом уређује правне односе унутар Јавног предузећа и
врши усклађивање са одредбама Закона о Јавним
предузећима.
Члан 2.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БУКУЉА''
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа
''Букуља'' Аранђеловац, који је донео Управни одбор, бр.
03-1089/3 од 10. 4. 2013.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-259/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године

Овај статут садржи одредбе о:
- Оснивачу;
- фирми, седишту, печату и штамбиљу;
- одговорност за обавезе;
- заступању ипредстављању;
- планирању рада и развоја;
- унутрашњој организацији и делатности Јавног
предузећа;
-срет свима Јавног предузећа и начину
распоређивањи добити;
-саставу, избору, опозиву органа Јавног предузећа;
- пословној тајни;
-статусној промени и промени облика предузећа;
- заштити и унапређењу животне средине;
- обезбеђењу општег интереса;
- дужност избегавања сукоба интереса;
- јавности у раду;
- општим актима предузећа;
- другим питањима која су од значаја за несметано
обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.
2.ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 3.
Оснивач Јавног предузећа је Општина
Аранђеловац, улица Венац слободе број 10, матични број
07184549.
Права Оснивача остварује Скупштина општине
Аранђеловац (у даљем тексту) Оснивач.
Члан 4.
Ј а в н о ком у н а л н о п р е д у з е ћ е „ Бу к у љ а “
Аранђеловац основано је и послује на неодређено време.
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3. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ

име и седиште банке код које Јавно предузеће има рачун,
као и број текућег рачуна са навођењем података за
комуникацију (telefon, faks, mail, web stranica).

Члан 5.
4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ
Јавно предузеће има пословно име и скраћено
пословно име.
Члан 6.
Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно
комнално предузеће „Букуља“ Аранђеловац из
Аранђеловца.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈКП
„Букуља“ Аранђеловац.
Члан 7.
Седиште Јавног предузећа је у Аранђеловцу,
улица Бранислава Нушића броj 1, 34300 Аранђеловац.

Члан 14.
Јавно предузеће је правно лице које обавља
делатност од општег интереса.
Члан 15.
Јавно предузеће у правном промету с трећим
лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој
рачун, одговара за обавезе целокупном својом имовином
(потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног предузећа немају
овлашћења у правном промету.
5. ЗАСТУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 8.
Члан 16.
Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ са
исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Члан 9.
Печат Јавног предузећа је округлог облика и
садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа,
пречника 3cm, 2 комада, од којих је један без ознаке, а
други има ознаку римског броја I. као и 4(четири) округла
печата пречника 2cm са ознакама римских бројева
I,II,III,IV.

Јавно предузеће заступа и представља директор.
Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности
Јавног предузећа, Јавно предузеће заступа, представља,
закључује уговоре и да све правне радње врши
неограничено.
Члан 17.
Директор, као заступник Јавног предузећа, може
дати другом лицу писмено пуномоћје за закључење
одређених врста уговора, за заступање предузећа као и за
преузимање других правних радњи.

Члан 10.
Члан 18.
Јавно предузеће има штамбиљ правоугаоног
облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и рубрике за број и датум.
За употребу печата и штамбиља Јавног предузећа
одговоран је директор, односно лице које је задужено са
истима.

Заступник Јавног предузећа је дужан да се
придржава утврђених овлашћења у оквиру делатности
Јавног предузећа.
У случају поступања супротно одредби става 1.
овог члана, директор и други заступници Јавног предузећа
сносе материјалну одговорност.

Члан 11.
Члан 19.
Јавно предузећеима свој зштитни знак који
симболизује делатност предузећа.
Знак Јавног предузећа одређује и мења, на
предлог директора, Надзорни одбор Јавног предузећа.
Члан 12.

У случају одсутности директора или његове
спречености Јавно предузеће заступа и представља
запослени, кога директор уз сагласност Надзорног одбора,
унапред за то овласти и које се уписује у регистар као
заступник Јавног предузећа.

Одлуку о промени пословног имена, седишта,
печата, штамбиља и заштитног знака доноси Надзорни
одбор Јавног предузеће уз сагласност Оснивача.

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 13.

Унапређење рада и развоја Јавног предузећа
заснива се на средњорочном плану рада и развоја.
Основе пословне политике и смернице развоја у
предузећу утврђује Надзорни одбор на предлог директора.
На планове рада и развоја из става 1. и 2. овог
члана сагласност даје Оснивач.

Пословна писма и други документи Јавног
предузећа намењена трећим лицима (меморандум,
фактура, наруџбеница и сл.) садрже поред пуног
пословног имена и седишта, матични број, ПИБ, пословно

Члан 20.
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Члан 21.

Члан 27.

Јавно предузеће доноси следеће планове:
1. Средњорочне планове развоја и рада;
2.Годишњи програм пословања;
3. Оперативне планове;
Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на
предлог директора уз сагласност Оснивача.
План јавних набавки доноси Надзорни одбор на
предлог директора.

Унутрашња организација и систематизација
послова и радних задатака у Јавном предузећу ближе се
утврђује општим актом.

Члан 22.
На захтев Надзорног органа Скупштине општине
Јавно предузеће, учествује у припремању нацрта планова и
програма из надлежности Скупштине општине, а који су
везани за делатност Јавног предузећа.
Члан 23.
Уколико по годишњем обрачуну Јавно предузеће
искаже губитак, Надзорни одбор у складу с важећим
прописима доноси одлуку о покрићу губитка.
Члан 24.
Јавно предузеће кроз остваривања плана дужно је
да:
-осигура трајно, несметано и редовно обављање
делатности;
-гарантује квалитет услуга;
-утврђује организацију и начин рада у циљу
максималног задовољавања потреба потрошача,
тј.корисника услуга;
-сарађује са другим заинтересованим субјектима,
ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег
извршавања обавеза према потрошачима, односно
корисницима услуга.
Члан 25.
Ако у току примене плана и програма на које је
Скупштина општине дала сагласност, наступе околности
које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног
предузећа ће поднети извештај о узроцима који
онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно у
предвиђеној вредности и предложиће промене које
одговарају новонасталим околностима о чему ће
известити Скупштину општине.
7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 26.
Организација рада и пословања Јавног предузећа
организује се тако да обезбеђује синхронизацију у раду
ради потпуног, квалитетног, благовременог и рационалног
обављања послова.
Јавно предузеће одређене послове из делатности
обавља уделовима предузећа – Радне јединице.

Члан 28.
Јавно предузеће, у складу са Законом, може
обављати све делатности за које испуњава прописане
услове.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде.
Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће
обављати и следеће делатности:
- 3530 Снабдевање паром и климатизација,
- 4211 Изградња путева и аутопутева
- 4291 Изградња хидротехничких објеката,
- 4311 Рушење објеката,
- 4322Постављање водоводних, канализационих,
грејних, и климатизационих система,
- 4331 Малтерисање,
- 4332 Уградња столарије,
- 4333 Постављање подних и зидних облога,
- 4334 Бојење и застакливање,
- 4339 Остали завршни радови,
- 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 4520 Одржавање и поправка моторних возила,
- 4531 Трговина на велико деловима и опремом за
моторна возила,
- 4730 Трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама,
- 4642 Трговина на велико одећом и обућом,
- 4671 Трговина на велико чврстим, течним и
гасовитим горивима и сличним производима;
- 4673 Трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- 4674 Трговина на велико металном робом,
инсталационим материјалима, опремом и прибором за
грејање,
- 4675 Трговина на велико хемијским производима,
-4676 Трговина на велико осталим полупроизводима,
- 4677 Трговина на велико отпацима и остацима,
- 4662 Трговина на велико алатним машинама,
- 4663
Трговина на велико рударским и
грађевинским машинама,
- 4651Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима,
- 4661Трговина на велико пољопривредним
машинама, опремом и прибором
- 4690 Неспецијализована трговина на велико,
- 4752 Трговина на мало металном робом, бојама и
стакло у специјализованим продавницама,
- 4781 Трговина на мало храном пићимаи
дуванским производима на тезгама и пијацама,
- делатност ЗОО хигијене,
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и
обућом на тезгама и пијацама,
- 4789 Трговина на мало осталом робом на тезгама
и пијацама,
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- 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7022 Консултантске активности у вези са
пословањем и осталим управљањем,
- 7490 Остале стручне, научне и техничке
делатности,
- 7120 Техничко испитивање и анализе,
- 3811 Скупљање отпада који није опасан,
- 3812 Скупљање опасног отпада,
-3821 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 3822 Третман и одлагање опасног отпада,
- 3900 Санација, рекултивација и друге услуге у
области управљања отпадом,
- 9321 Делатност забавних и тематских паркова,
- 9603 Погребне и сродне делатности.
8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

9.РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА
ГУБИТКА
Члан 33.
Одлуку о начину покрића губитка доноси
Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 34.
Јавно предузеће може да стиче добит и вршењем
услуга на тржишту.
Добит се утврђује периодичним обрачуном и
годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о
рачуноводственим политикама и Правилником о
утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни
одбор на предлог директора.
Члан 35.

Члан 29.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен је
оснивачким актом Јавно комуналног предузећа “Букуља“
Аранђеловац бр.06-54/2013–01од 20.02.2013.године.
Капитал у Јавном предузећу који је подељен на
уделе уписује се у регистар привредних субјеката.

Добит Јавног предузећа, утврђена у складу са
законом, првенствено се расподељује за покриће губитака
из ранијих година, финансирања развоја Јавног предузећа,
или за друге намене, у складу са законом, Ии оснивачким
актом.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни
одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 30.
10.ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Имовину Јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину Јавног предузећа, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини општине
Аранђеловац.
Јавно прдузеће може користити средства у јавној и
другим облицима својине, у складу са законом и одлуком
Оснивача.
Члан 31.
О повећању или смањењу основног капитала
Јавног предузећа одлучује Скупштина општине, као
Оснивач, у складу са законом.
Располагање (отуђење и прибављање) средстава у
јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса.
Члан 32.
Јавно предузеће, у обављању својих делатности,
стиче и прибавља средства из следећих извора:
- из буџета оснивача;
- продајом производа и услуга;
- из кредита;
- из донација и поклона;
- уз осталих извора, у складу са законом.

Члан 36.
Управљање у Јавном предузећу је организовано
као једнодомно.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор;
2. Директор.
САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И НАДЛЕЖНОСТ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 37.
Надзорни одбор Јавног предузећа има три члана,
председника и два члана које именује Скупштена општине,
на период од четири године, под условима на начин и по
поступку утврђеним законом.
Предлог кандидата за Надзорни одбор из реда
запослених утврђује Збор запослених јавним гласањем.
Збор запослених сазива директор Јавног
предузећа
За кандидата је утврђен запослени који добије
највећи број гласова.
Члан 38.
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 стручњк у једној или више области из које је
делатност од општег интереса за чије обављање је
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основанао 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 без условну
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 39.
Мандат председнику и члановима Надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани ,
оставком или разрешењем.
Члан 40.
Председник и чланови Надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су именовани, у
колико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм посовања;
- 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.
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сагласности;
9. Доноси статут уз сагласност оснивача;
10. Доноси одлуку о утужењу и искључењу
корисника комуналних услуга;
11. Одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
12. Доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
13. Даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, статутом и
одлуком оснивача;
14. Закључује уговоре о раду на одређено време са
директором предузећа;
15. Врши друге послове у складу са законом,
статутом и прописима којима се уређује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може
пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у Јавном предузећу.
Члан 44.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става један овог члана утврђује оснивач
на основу извештаја о степену реализације програма
пословања Јавног предузећа.
11.ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ДИРЕКТОРА
Члан 45.

Члан 41.
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.
Члан 42.
Председник и чланови Надзорног одбора којима
је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до
именовања новог Надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана новог Надзорног одбора.
Члан 43.
Надлежност Надзорног одбора:
1. Утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2. Усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
3. Доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност оснивача;
4. Доноси план јавних набавки;
5. Надзире рад директора;
6. Врши унутрашњи надзор над пословањем
Јавног предузећа;
7. Успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
8. Усваја и одобрава финансијске извештаје Јавног
предузеће и доставља их оснивачу ради давања

Директор одговара за резултате пословања и за
законитост рада Јавног предузећа.
Члан 46.
Директор у складу са законом одговара
материјално за штету нанету Јавном предузећу
доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен.
Члан 47.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина
општине на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Члан 48.
За директора Јавног предузећа може бити
именовано лице које поред законом прописаних општих
услова испуњава и следеће посебне услове:
-да је стручњак у једној или више области из које
је делатност од општег интереса за чије обављање је
основано Јавно предузеће;
-да има високо образовање стечено на студијама
трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
-да има пет година радног искуства, од чега три
године на пословима за које је основано Јавно предузеће
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или најмање три године на руководећим положајима;
-да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
-да није осуђиван за кривична дела против
привреде, у настанку правног саобраћаја и службене
дужности;
-да лицу није изречена мера безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност Јавног
предузећа.

исти услови као и за именовање 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 49.

Чланови Надзорног одбора, директор као и
запослени у Јавном предузећу обавезни су да податке који
представљају пословну тајну чувају за време трајања
њихове функције, односно радног односа, као и две године
после престанка функције, односно радног односа.

Надлежност директора Јавног предузећа:
1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
Члан 50.
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. доноси одлуке и наредбе;
9. предлаже правилнике које доноси Надзорни
одбор;
10. врши друге послове утврђене законом и
статутом предузећа.
Члан 51.
Директор има право на зараду, а може имати право
на стимулацију у случају када предузеће послује са
позитивним пословним резултатом.
Одлуку о исплати стимулације доноси се у складу
са Одлуком о оснивању Јавног предузећа.
Члан 52.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 53.
Предлог за разрешење директора може поднети
Надзорни одбор Јавног предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са
прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже
разрешење.
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.
За именовање вршиоца дужности директора важе

12. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 55.

13. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОДЛИКА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 56.
Одлуке о статусној промени Јавног предузећа
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност
Оснивача.
О предложеној статусној промени Јавног
предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење
запослених.
Члан 57.
Јавно предузеће може променити облик
организованости у други, ако испуњава услове за
оснивање тог облика организованости утврђен законом.
Одлуку о промени облика организованости Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност Оснивача.
14. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 58.
Запослени у Јавном предузећу и његови органи
дужни су да организују обављање делатности на начин
којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе
потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.
Члан 59.
Јавно предузеће је дужно да у обављању
делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и уклања штетне последице које
угрожавају природне и радом створене вредности животне
средине.
15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 60.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за
коју је Јавно предузеће основано, Скупштина општине даје
сагласност на :
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-Статут Јавног предузећа;
-давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности из општег интереса;
-располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној
функцији 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;
-друге одлуке којима се уређује обављање
делатности од општег интереса у складу са законом и
Оснивачким актом.
16. ДУЖНОСТ ИЗБЕГАВАЊА СУКОБА ИНТЕРЕСА
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18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 65.
С т ат у т ј е о с н о в н и о п ш т и а к т Ј а в н о г
предузећа.Други општи акти Јавног предузећа морају бити
у складу са овим статутом.
Члан 66.
Други општи акти, правилнике и одлуке којима се
на општи начин уређују одређена питања доноси
Надзорни одбор, ако законом није другачије одређено.
Члан 67.
Појединачни акти које доноси директор предузећа
морају бити у складу са одговарајућим општим актима
Јавног предузећа.

Члан 61.
Члан 68.
Директор и чланови Надзорног одбора не могу да
у свом интересу или у интересу са њима повезаних лица:
-користе имовину предузећа;
-користе информације до којих су дошли у том
својству, а које иначе нису јавно доступне;
-злоупотребе свој положај у Јавном предузећу;
-користе могућности за закључење послова која
се укажу Јавном предузећу.
Дужност избегавања сукоба интереса постоји
независно од тога да ли је Јавно предузеће било у
могућности да искористи имовину, информације или
закључи послове из става један овог члана.

Општи акти Јавног предузећа ступају на снагу
осмог дана по објављивању на огласноу таблу Јавног
предузећа. Из нарочито оправданих разлога општи акти
могу ступити и раније на правну снагу, из разлога
утврђених приликом доношења општег акта, а најраније
наредног дана од дана објављивања.
Члан 69.
Поступак који важи за доношење Статута и
других оштих аката важи и приликом доношења њихових
измена и допуна.

Члан 62.
Члан 70.
Забрањено је коришћење имовине, активности,
имена и визуелног идентитета Јавног предузећа у свим
активностима везаним за политичке странке и изборне
кампање, као и свака друга злоупотреба Јавног предузећа у
политичке сврхе.

Општим актима Јавног предузећа уређују се
питања за која је законом и другим прописима као и овим
Статутом уређено овлашћење, односно обавеза Јавног
предузећа за њихово уређење.

Члан 63.

Члан 71.

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

Директор је обавезан да обезбеди увид у сва
општа акта запосленима.

17. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 72.

Члан 64.

Јавно предузеће чува акта и документа у складу са
Правилником о канцеларијском и архивском пословању.

Јавност у раду Јавног предузећа обезбеђује се
редовним обавештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, о годишњим
финансијским извештајима, као и о мишљењу
овлашћњног ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног
одбора, о имену директора, о организационој структури
предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације и обавештења из
претходног става, учинити доступне јавности и преко своје
интернет странице.

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Јавно предузеће ће своју организацију и општа
акта ускладити са одредбама овог Статута у року од 2(два)
месеца од ступања на снагу овог статута.
Члан 74.
Тумачењем одредаба овог Статута даје Надзорни
одбор Јавног предузећа.
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Члан 75.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да
важи Статут Јавног предузећа који је донет дана
22.05.2012.године заведен под бројем 03-1218/6.
Члан 76.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а објавиће се по добијању сагласности
Оснивача.
Председник Управног одбора
Hенад Јагодић,с.р.

На основу чл.65. став 2., 66 став 2. и 18.став
1.тачка 8. Закона о јавним предузећима (,,Службени
гласник РС“, број 119/12) и члана 62 став1. Оснивачког
акта Јавног предузећа за информисање
''Шумадија''Аранђеловац (,,Службени гласник општине
Аранђеловац'',бр.47/13 ),
Уп р а в н и од б о р Ј а в н о г п р е д у з е ћ а з а
информисање''Шумадија''Аранђеловац, на седници
одржаној дана 11. 4.2013. године донео је
С Т А Т У Т
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ''ШУМАДИЈА''АРАНЂЕЛОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац (''Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је

Статутом Јавног предузећа за информисање
''Шумадија''Аранђеловац (у даљем тексту: Статут) врши се
усаглашавање Статута са Законом о јавним предузећима
(,,Службени гласник РС“, број 119/12) и Оснивачким актом
Јавног предузећа за информисање' 'Шумадија''
А р а н ђ е л о в а ц ( ' ' С л у ж б е н и гл а с н и к о п ш т и н е
Аранђеловац'',бр.47/13 ),
Члан 2.

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ''ШУМАДИЈА''
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Скупштина општине Аранђеловац даје
сагласност на Статут Јавног предузећа за информисање
''Шумадија'' Аранђеловац, који је донео Управни одбор, бр.
68 од 11. 4. 2013.године.

Јавно предузеће за информисање ''Шумадија''
Аранђеловац (у даљем тексту: Предузеће) основано је ради
остваривања општег интереса у области јавног
информисања на територији општине Аранђеловац
Одлуком о оснивању Јавног предузећа за информисање
''Шумадија'' Аранђеловац (''Општински службени
гласник'', бр.27/91,27/93 и 1/06).
Предузеће је уписано у у Регистар Агенције за
привредне регистре, Решењем број: БД. 5268/2005 од
08.07.2005. год.
Члан 3.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-261/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р.

Статутом Предузећа уређују се питања од значаја
за рад и пословање Предузећа и за остваривање права,
обавеза и одговорности запослених у Предузећу, у складу
са законом , а нарочито:
- правни положај Предузећа;
- пословно име и седиште Предузећа;
- печат и штамбиљ;
- делатност Предузећа;
- основни капитал;
- заступање и представљање Предузећа;
- програм пословања Предузећа и извештавање;
- начин распоређивања добити и покрића
губитака;
- органи управљања Предузећем;
- права, обавезе и одговорности органа
управљања Предузећем;
- пословна тајна;
- општи акти и начин њиховог доношења;
- заштита животне средине .
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Члан 4.

Члан 11.

Циљеви о снивања Јавног предузећа су
остваривање општег интереса у области информисања у
општини Аранђеловац, а посебно производње и
емитовања радио и телевизијског програма.
Јавно предузеће може обављати и друге
делатности, односно послове прописане Статутом Јавног
предузећа.

Знак Предузећа садржи слова: РТШ, као
скраћеницу Радио телевизија „Шумадија“, цртеж храста
као симбол традиције, а то је натркриљено цртежом дуге.

Члан 5.
Програмска оријентација Предузећа је нестраначка и
заснива се на благовременом и непристрасном и
истинитом информисању грађана са тежњом ка
задовољавању њихових образовних, културних и других
потреба и интереса.
Члан 6.
Ради остваривања програмске оријентације
Предузећа сви новинари су дужни да у обављању своје
делатности поштују начела истинитости, независности од
страначких интереса, благовременог и непристрасног
информисања, у складу са прописима о јавном
информисању и Кодексом новинара.
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 7.
Предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће за информисање ''Шумадија''Аранђеловац .
Скраћено пословно име је: ЈП
за
информисање''Шумадија''Аранђеловац.
Седиште Предузећа је у Аранђеловцу,ул.Кнеза
Михајла бр.108.
Члан 8.
Одлуку о промени пословног имена и седишта
предузећа доноси Надзорни одбор Предузећа, уз
сагласност Оснивача.
III ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ И ЗНАК
Члан 9.
Предузеће има печат, штамбиљ и знак.
Печат је округлог облика, пречника 33мм, на коме
је у кругу исписан текст на српском језику ћириличним
писмом: Јавно предузеће за информисање
"Шумадија"Аранђеловац .
Члан 10.
Штамбиљ је правоугаоног облика величине 45 мм
x 22мм и садржи текст: Јавно предузеће за информисање
"Шумадија" Аранђеловац и рубрике: примљено, предато,
број и датум.

IV ДЕЛАТНОСТ
Члан 12.
Претежна делатност Предузећа је јавно
информисање:
- 6020 производња и емитовање телевизијског
програма
Поред претежне делатности Предузеће обавља и
следеће делатности:
- 60.10 - емитовање радијског програма
- 58.13 - издавање новина;
- 58.14 - издавање часописа и периодичних
издања;
- 58.19 - остала издавачка делатност;
- 63.91 - делатност новинских агенција;
- 74.20 - фотографске услуге;
- 59.11 - производња кинематографских дела,
аудио-визуелних производа и телевизијског програма;
- 59.20 - снимање и издавање звучних записа и
музике;
- 61.10 - кабловске телекомуникације;
- 61.20 - бежичне телекомуникације;
- 61.30 - сателитске телекомуникације;
- 61.90 - остале телекомуникационе делатности;
- 73.20 - истраживање тржишта и испитивање
јавног мњења;
- 73.11 - делатност рекламних агенција;
- 73.12 - медијско представљање;
- 77.39 - изнајмљивање и лизинг осталих машина,
опреме и материјалних добара;
- 77.22 - изнајмљивање видео-касета и компакт
дискова;
-77.29 - изнајмљивање и лизинг осталих предмета
за личну употребу у домаћинству;
- 90.01 - извођачка уметност;
- 90.02 - друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности;
- 90.03 - уметничко стваралаштво;
- 32.99 - производња осталих предмета;
- 58.11 - издавање књига;
- 58.12 - издавање именика и адресара;
- 59.20 - снимање и издавање звучних записа и
музике;
- 17.23 - производња канцеларијских предмета од
папира;
- 18.12 - остало штампање;
- 18.13 - услуге припреме за штампу;
- 18.20 - умножавање снимљених записа;
- 47.61 - трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
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- 47.62 - трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама;
- 47.41 - трговина на мало рачунарима,
периферним јединицама и софтвером у специјализованим
продавницама;
- 47.42 - трговина на мало телекомуникационом
опремом у специјализованим продавницама;
- 70.21 – делатност комуникација и односа са
јавношћу.
О промени делатности Предузећа одлуку доноси
Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Оснивача.

дужно да без одлагања предузима мере прописане законом
и Оснивачким актом, на отклањању узрока поремећаја,
односно прекида у обављању делатности.
Члан 19.
У случају поремећаја у пословању предузећа,
односно вршећи надзор, Општинско веће, може предузети
мере у складу са законом, којима ће обезбедити услове за
несметано функционисање предузећа и обављање
делатности за коју је Предузеће основано.
Члан 20.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, Оснивачким актом и
уговором.
Имовину Предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана средства и
хартије од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину Предузећа у складу са законом,
укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини.
Предузеће за обављање делатности може
користити и средства у јавној и другим облицима својине,
у складу са законом, Оснивачким актом и уговором.
По основу улагања средстава у јавној својини
општина Аранђеловац стиче уделе у Предузећу и право по
основу тих удела.
Члан 14.
Предузеће не може отуђити нити прибавити
имовину веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања претежне делатности Предузећа, за чије је
обављање основано, без предходне сагласности
надлежног органа Оснивача.

Остала међусобна права, обавезе и одговорности
између Оснивача и Предузећа, уредиће се у складу са
законом, посебном одлуком Оснивача или уговором.
VII СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА ДОБИТИ
И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
Члан 21.
Јавно предузеће, у обављању своје делатности,
стиче и прибавља средства из извора:
- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета Оснивача,
- из осталих извора, у складу са законом
Члан 22.
Приход и добит се утврђују
годишњим
обрачуном, на начин утврђен законом и општим актом о
утврђивању и расподели прихода и добити.
Члан 23.

Оснивач има право управљања предузећем, на
начин утврђен законом.

Износ који остаје по измирењу обавеза, пореза и
доприноса из добити, по измирењу обавезних законских
резерви, по исплати обавеза према запосленима из
Колективног уговора, представљају добит предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни
одбор приликом усвајања годишњег обрачуна, на предлог
директора.
На одлуку Надзорног одбора о расподели добити
сагласност даје Скупштина општине.

Члан 16.

Члан 24.

Оснивач одговара за обавезе Предузећа само у
случајевима прописаним законом.

Уколико по годишњем обрачуну Предузеће искаже
губитак, Надзорни одбор, у складу са важећим прописима
доноси одлуку о покрићу губитка и доставља је оснивачу
на сагласност.
У Предузећу се може образовати интерна
ревизија, као независна делатност и која није део ниједног
пословног процеса, а у свом раду одговара 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
потпуност информација,

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ИЗМЕЂУ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 15.

Члан 17.
У случају статусних промена, права и обавезе
Предузећа преносе се на правне следбенике.
Члан 18.
У случају поремећаја или прекида у обављању
делатности, услед више силе или других разлога, који се
нису могли предвидети, односно спречити, Предузеће је
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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.
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Директор, у оквиру својих овлашћења, може генералним
или специјалним пуномоћјем пренети овлашћење за
заступање и представљање Предузећа на радника
Предузећа или на друго физичко или правно лице.
Пуномоћје се издаје у писменој форми и може се увек
опозвати.

Члан 25.
Члан 32.
Предузеће се може краткорочно и дугорочно
задуживати у складу са законом, оснивачком одлуком и
пословном политиком банке код које се предузеће
задужује.

Директор предузећа уз сагласност оснивача може
одређеном лицу дати прокуру, у складу са Законом.
X УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Члан 26.
Члан 33.
У обављању своје претежне делатности, Јавно
предузеће своје производе и услуге може испоручивати,
односно пружати и корисницима са територије других
општина и градова, под условом да се ни на који начин не
угрожава стално, континуирано и квалитетно обављање
делатно сти информис ања грађана у општини
Аранђеловац.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1.
овог члана Јавно предузеће обавља у складу са посебно
закљученим уговорима.
VIII ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ У
ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 27.
Предузеће послује као самостални привредни

Управљање Предузећем је једнодомно.
Органи Предузећа су:
Надзорни одбор
Директор
1. Надзорни одбор
Члан 34 .
Надзорни одбор Предузећа има три члана, од којих се
један члан именује из реда запослених у Предузећу.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Оснивач у складу са законом, Оснивачким
актом и Статутом предузећа.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године.

субјект.
Члан 35.
Члан 28.
Предузеће има право да у правном промету
закључује уговоре и врши и друге правне послове и радње
у оквиру своје делатности.
Члан 29.
Предузеће одговара за своје обавезе целокупном
својом имовином.
IX ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 30.
Предузеће заступа, представља и потписује
директор, у складу са законом.
Као заступник Предузећа директор је овлашћен да
закључује уговоре, обавља правне послове и друге правне
радње као и да заступа Предузеће пред судовима и другим
органима.
Све друге правне послове који се односе на
имовину предузећа, директор закључује на основу
предходне Одлуке Надзорног одбора и уз сагласност
Оснивача.
Члан 31.
Предузеће могу заступати и друга лица у складу са
Законом.

Представника запослених из члана 32. Статута
именује Оснивач на предлог запослених у Предузећу.
Предлог се утврђује на седници коју сазива
директор Предузећа и на којој присуствује најмање већина
од укупног броја запослених. Предложен је кандидат који
добије највећи број гласова од броја присутних
запослених.
Члан 36.
За председника и чланове Надзорног одбора именује
се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање трећег или
другог степена, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године;
3. да је стручњак у једној или више области у
оквиру делатности предузећа;
4. најмање три године искуства на руководећем
положају;
5. да поседује стручност из области финансија,
права или корпоративног управљања;
6. да није осуђивано на условну или безусловну
казну за кривична дела против привреде, правног
саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне
делатности предузећа.
Лица из става 1. овог члана дужна су да у поступку
именовања доставе доказе о испуњености услова из става
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1. овог члана (оригинал или оверена фотокопија).
Члан 37.
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 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 у Предузећу делује на штету Предузећа
кршењем директорских дужно сти, не саве сним
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 именовања
новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 38.
Надзорни одбор:
5. утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве Предузећа и стара се о њиховој реализацији;
6. усваја извештај о степену реализације програма
пословања;
7. доноси годишњи програм пословања, уз
сагласност Оснивача;
8. надзире рад директора;
9. врши унутрашњи надзор над пословањем
Предузећа;
10. успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику
управљања ризицима;
11. утврђује финансијске извештаје Предузећа и
доставља их Оснивачу ради давања сагласности;
12. доноси Статут уз сагласност Оснивача;
13. доноси друге опште акте Предузећа у складу
са Оснивачким актом и Статутом;
14. одлучује о статусним променама и оснивању
других правних субјеката, као и о промени делатности
Предузећа, уз сагласност Оснивача;
15. доноси одлуку о ценама и тарифни систем за
продају услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача;
16. одлучује о располагању (прибављању и
отуђењу) средствима веће вредности која су пренета у
својину Предузећа, а која су у непосредној функцији
обављања претежне делатности Предузећа, уз сагласност
надлежног органа Оснивача;
13. доноси акт о општим условима за обављање
услуга, уз сагласност надлежног органа Оснивача;
14. одлучује о улагању капитала уз сагласност
Оснивача;
15. доноси акт о процени вредности капитала и
исказивању тог капитала у уделима, као и програм и

одлуку о својинској трансформацији уз сагласност
Оснивача;
16. доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка, уз сагласност Оснивача;
17. даје сагласност директору за предузимање
послова или радњи у складу са законом, Статутом и
Оснивачким актом;
18. закључује уговор о раду са директором
Предузећа;
19. доноси Пословник о свом раду;
20. одлучује о давању гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира претежне делатности Предузећа, уз сагласност
Оснивача;
21. именује и разрешава главног и одговорног
уредника на предлог директора;
22. одлучује о повећању и смањењу капитала уз
сагласност Оснивача;
23. врши друге послове у складу са законом,
Статутом и прописима којима се уређује правни положај
привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у Предузећу.
Члан 39.
Председник и чланови Надзорног одбора имају
право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује се
посебном одлуком Скупштине општине, на основу
извештаја о степену реализације програма пословања
Предузећа.
2. Директор
Члан 40.
Директора Предузећа именује и разрешава
Скупштина општине.
Директор Предузећа именује се на период од
четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Члан 41.
За директора Предузећа именује се лице које
испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да је стручњак у једној или више области у
оквиру делатности предузећа;
3. да има високо образовање стечено на студијама
д р у г о г с т е п е н а ( м а с т е р а к а д е м с к е с т уд и ј е ,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године;
4. да има најмање три године радног искуства у
струци или на пословима за које је основано Предузеће и
најмање једну годину на руководећим положајима;
5. да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
6. да није осуђиван за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
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7. да му није изречена мере безбедности забране
обављања делатности која је претежна делатност
Предузећа.
Директор Предузећа је јавни функционер у смислу
закона којим се регулише област вршења јавних функција.
Члан 42.
Директор Предузећа:
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 обора;
8. доноси акт о организацији и систематизацију
послова уз сагласност Надзорног одбора;
9.врши друге послове одређене законом, овом
одлуком и Статутом Предузећа.
Члан 43.
Директор заснива радни однос на одређено
време, у складу са одлуком о спровођењу конкурса за
именовање директора Предузећа.
Радни однос директора заснива се уговором о
раду, који директор закључује са Надзорним одбором.
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Члан 48.
За главног и одговорног уредника може бити
именовано лице за завршеним VII степеном и најмање
једном годином радног искуства на пословима уредника.
Мандат главног и одговорног уредника је четири године, а
може бити разрешен и пре истека мандата.
Члан 49.
Права, дужности и одговорности главног и
одговорног уредника јавних гласила поред права дужности
и одговорности које имају као остали запослени у
Предузећу, уређена су Законом који регулише област
јавног информисања.
Члан 50.
Главни и одговорни уредник образује свој
уређивачки колегијум, као стручна и саветодавна тела, која
му помажу у планирању, уређивању и реализацији
програма.
Главни и одговорни уредник организује рад
новинара и других запослених којима руководи,
организује и оцењује рад спољних сарадника.
XII ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 44.

Члан 51.

Директор има право на накнаду за рад која има
карактер зараде.
Директор има право на стимулацију у случају када
Предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлуку о исплати стимулације доно си
Скупштина општине, у складу са законом и Оснивачким
актом.

За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања (у даљем тексту: Програм) и
доставља га Оснивачу ради давања сагласности,
најкасније до првог децембра текуће године за наредну
годину.
Програм се сматра донетим када на њега
сагласност да Оснивач.
Програм садржи: планиране изворе прихода и
позиције расхода по наменама; планирани начин
расподеле добити Предузећа, односно планирани начин
покрића губитка Предузећа; елементе за целовито
сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и
запошљавања у Предузећу, који се утврђује у складу са
политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору,
који утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси;
критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске
активности, пропаганду и репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и
чланова Надзорног одбора.

Члан 45.
Мандат директора престаје истеком периода на
који је именован, оставком и разрешењем.
Поступак престанка мандата
директора
подношењем оставке и разрешењем спроводи се у складу
са законом.
XI ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И
ОДГОВОРНОСТИМА
Члан 46.

Члан 52.
Лице са посебним овлашћењима и
одговорностима у Предузећу је:
- главни и одговорни уредник
Члан 47.
Посао главног и одговорног уредника може
обављати директор, или га, на предлог директора,
Надзорни одбор именује и разрешава.

Уколико Предузеће не донесе Програм из члана
48.овог Статута до почетка календарске године за коју се
доноси, зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и под
условима утврђеним програмом за претходну годину све
до доношења Програма у складу са чланом 48.овог
Статута.
Члан 53.
Предузеће, уколико користи или намерава да
користи субвенције или другу врсту помоћи, дужно је да
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предложи посебан програм који садржи врсту и намену
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом
динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена
које ће довести Предузеће у позицију да може да послује
без ових облика помоћи или уз њихово смањење.
Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни
одбор и саставни је део Програма из члана 48. овог
Статута.

остваривање права радника.
Обавештавање радника врши се према потреби, а
обавезно једном у 6 месеци.
Члан 58.

XIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Обавештавање запослених у Предузећу врши се
излагањем и објављивањем одлука, извештаја и
информација на огласној табли Предузећа, информисањем
на збору запослених или на други погодан начин.

Члан 54.

Члан 59.

Запослени у Предузећу остварују право на
одговарајућу зараду и друга права, обавезе и одговорности
по основу рада, у складу са Законом, општим и
појединачним Колективним уговором.
Колективни уговор у
Предузећу закључује
надлежни орган Оснивача, овлашћена организација
синдиката Предузећа и директор Предузећа.
Овлашћена организација синдиката у смислу предходног
става овог члана јесте организација синдиката
регистрована код надлежног органа у којој је учлањена
већина синдикално организованих запослених.

Јавност у раду Предузећа обезбеђује се редовним
обавештењем јавности о програму рада Предузећа и
реализацији програма, о ревидираним финансијским
годишњим извештајима, као и мишљењу овлашћеног
ревизора на тај извештај, извештају о посебним или
ванредним ревизијама, о саставу Надзорног одбора, о
именовању директора, о организационој структури
Предузећа као и о начину комуникације са јавношћу.
Предузеће је дужно да усвојени годишњи програм
пословања, тромесечни извештај о реализацији програма
пословања, ревидиране финансијске годишње извештаје,
као и мишљење овлашћеног ревизора на те извештаје,
састав и контакте Надзорног одбора и директора, као и
друга питања од значаја за јавност објави на својој
интернет страници.

1. Остваривање права на штрајк
Члан 55.
Запослени у Предузећу остварују право на штрајк
у складу са
Законом којим се уређују услови за
организовање штрајка, колективним уговором и одлуком
Скупштине општине Аранђеловац..
Одлуком о одређивању минимума процеса рада у
случају штрајка утврђују се послови који се ради заштите
интереса грађана, Предузећа и других организација морају
обављати у време штрајка и начин њиховог извршења.
Директор ће решењем одредити раднике који ће
радити на извршавању послова из става 2. овог члана.
Према раднику који не извршава налог директора
из става 3. овог члана, предузеће се мере утврђене Законом.

Члан 60.
За обавештавање Оснивача и запослених у
Предузећу одговоран је директор и председник Надзорног
одбора.
Надзорни одбор и директор су дужни да запослене
обавештавају о упозорењима и налозима контролних
органа, судова и осталих органа који контролишу рад
Предузећа.
XV ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА СИНДИКАТОМ
Члан 61.

2. Одговорност запослених
Члан 56.
Ступањем на рад запослени преузима дужности и
обавезе на раду и у вези са радом (радне обавезе).
Запослени који својом кривицом не испуњава
радне обавезе или се не придржава одлука донесених у
Предузећу одговара за учињену повреду радне обавезе у
складу са Законом и Колективним уговором код
послодавца.
XIV ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 57.
Надзорни одбор и директор Јавног предузећа
дужни су да обезбеде благовремено и истинито
обавештавање радника о пословању Јавног предузећа,
материјално-финансијском стању Предузећа, као и
налазима и одлукама надлежних органа и законским
одлукама везаним за пословање Предузећа и за

Органи Јавног предузећа обезбеђују сарадњу са
Синдикалном организацијом Предузећа ради остваривања
права радника из рада и по основу рада, као и других права
утврђених Законом, преко органа синдиката Предузећа.
XVI ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ
ИМОВИНЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 62.
Органи Предузећа и запослени дужни су да
организују обаввљање делатности на начин који
осигурава безбедност на раду, као и да спроведе потребне
мере заштите на раду,безбедности имовине и заштита и
унапређења животне средине.
Члан 63.
Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и
унапређење човекове средине и да спречава узроке и
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отклања штетне последице које угрожавају природне и
радом створене вредности животне средине.
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Поред аката из става 1. закључује се и колективни уговор.
XX ОДГОВОРНОСТ УПРАВЕ ПРЕДУЗЕЋА

XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 67.
Члан 64.
Пословном тајном сматрају се подаци чије би
саопштавање трећем лицу могло нанети штету Предузећу,
као и подаци који имају или могу имати економску
вредност зато што нису опште познати нити су лако
доступни трећим лицима која би њиховим коришћењем
или саопштавањем могла остварити економску корист и
који су од стране Предузећа заштићени одговарајућим
мерама у циљу чувања њихове тајности.
Пословна тајна је и податак који је законом,
другим прописом или актом Предузећа одређен као
пословна тајна.
Актом Предузећа као пословна тајна може се
одредити само податак који испуњава услове из става 1.
овог члана.
Акт из става 3. овог члана доноси Надзорни одбор
на предлог директора.
Директор, чланови Надзорног одбора и запослени
у Предузећу дужни су да чувају пословну тајну Предузећа,
као и после престанка тог својства у периоду од две године
од дана престанка тог својства.
Не сматра се повредом дужности чувања
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.

Поред опште одговорности коју Надзорни одбор
и директор имају према Оснивачу, они као чланови управе
Предузећа одговарају и материјално.
Чланови управе Предузећа одговарају солидарно
за штету коју својом Одлуком проузрокују Предузећу,
повериоцима и Оснивачу, ако је та Одлука донета грубом
непажњом или са намером да се штета проузрокује.
Члан управе Предузећа не сноси одговорност ако
издвоји своје мишљење у записник при доношењу Одлуке.
XXI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи
Статут Јавног предузећа за информисање ''Шумадија''
Аранђеловац, бр.06-296/2005 од 29.12.2005.године.
Члан 69.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац'', а објавиће се по добијању сагласности
Скупштине општине Аранђеловац.
Председница Управног одбора
Јелена Дунић – Вујић,с.р.

XVIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 65.
У току пословања Предузеће може вршити
статусне промене (спајање, припајање, подела и сл.) као и
промену облика у складу са Законом, Оснивачким актом и
уз сагласност Скупштине општине Аранђеловац.
XIX ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 66.
Општи акти Предузећа су Статут, правилници и
други акти којима се на општи начин уређују одређена
питања.
Статут је основни општи акт Предузећа.
У Предузећу се доносе и друга општа акта:
- Правилник о организацији и систематизацији
радних места;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара и друга општа
акта, чија обавеза доношења произилази из закона и
других прописа донетих на основу закона.
- Правилник о рачуноводству;
- Правилник о јавним набавкама мале вредности;
- Правилник о физичком-техничком обезбеђењу;
- Правилник о коришћењу моторног возила и др.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.

На основу члана 11 Закона о условном
отпису камата и мировању пореског дуга („Службени
гласник“ РС бр.119/2012) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“
број 8/08 ),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној
23. 05. 2013. донела је
О Д Л У К У
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ НА НАКНАДУ
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Обвезницима плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта који су закључили Уговор са ЈП за
планирање и изградњу општине Аранђеловац (у даљем
тексту : Јавно предузеће), који до 30.09.2013.г.
у
потпуности измире основни дуг доспео за плаћање,
отписаће се у целости камата на тај износ.
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Члан 2.
Отпис камате, у складу са чланом 1. ове Одлуке
извршиће се обвезницима који најкасније до 30. 09.
2013.године поднесу захтев Јавном предузећу за отпис
камате и плате у целости доспели основни дуг и о томе
поднесу одговарајући доказ.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.

тексту ауто-такси превозник).
Члан 4.
Одобрење за обављање ауто-такси превоза издаје
надлежно Одељење управе општине Аранђеловац (у
даљем тексту : Одељење), на основу Решења Општинског
саобраћајног инспектора да ауто-такси превозник
испуњава услове за обављање ауто-такси превоза.
2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО ТАКСИ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА
а) Предузетник

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-263/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласниk РС'' број 46/95,
66/01,61/05, 91/05, 62/06 и 31/11 ) и члана 22. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“ број 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године донела је

Члан 5.
Предузетник може обављати такси-превоз ако
поред услова прописаних законом испуњава и следеће
услове :
1. да има возачку дозволу ''Б'' категорије, најмање
три године и најмање трећи степен стручне спреме ;
2. да је власник или прималац по основу Уговора
о лизингу најмање једног путничког аутомобила, који
испуњава услове прописане законом и овом одлуком ;
3. да му правоснажном судском одлуком није
забрањено обављање делатности ауто-такси превоза
путника, односно да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена
заштитна мера забране
обављања делатности ауто-такси превоза путника док
трају правне последице осуде, односно мере.
б) Правно лице

О Д Л У К У

Члан 6.

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

За обављање такси - превоза правно лице поред
услова прописаних законом мора испуњавати следеће
услове :
1. да је власник или прималац на основу уговора
о лизингу најмање једног путничког аутомобила, који
испуњава услове прописане законом и овом Одлуком ;
2. да има закључен Уговор о раду са најмање
једним такси возачем који испуњава услове прописане
законом и овом Одлуком ;

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се ближе уређује обављање аутотакси превоза путника на територији општине
Аранђеловац.

в) Такси возило
Члан 2.
Члан 7.
Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту :
такси превоз) је ванлинијски превоз путника за који
путник одређује релацију и који се обавља путничким
возилом које испуњава услове прописане законом и овом
Одлуком.
Члан 3.
Такси превоз може обављати предузетник,
предузеће и друго правно лице, чија је претежна делатност
ауто-такси превоз путника, који су регистровани за
обављање ове врсте делатности у одговарајући регистар
Агенције за привредне регистре, имају седиште на
територији општине Аранђеловац и испуњавају друге
услове прописане законом и овом Одлуком (у даљем

Та кс и п р е в о з
oбавља се фабричким
произведеним путничким аутомобилом који мора да
испуњава следеће услове :
1.да има истакнут назив ауто-такси превозника на
бочној страни возила
2. да има четворо врата и највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача ;
3. да има
уграђен таксиметар,
технички
исправан, баждарен, пломбиран и тако постављен у такси
возилу да је износ утврђен радом таксиметра видљив
кориснику ;
4. да на крову возила има истакнут назив ''ТАХИ''
и евиденциони број такси возила ;

Broj 49 - Aran|elovac, 28. maj 2013.

5. да има истакнут ценовник, тако да садржај
буде видљив и за корисника ;
6. да је возило без оштећења, да има исправно
грејање, вентилацију и унутрашње осветљење :
7. да је возило чисто, офарбано и да рекламне
поруке и налепнице (ако их има) не буду на стакленим
површинама;
Мотор такси возила мора испуњавати стандарде,
у складу са законом.
Такси возила која су на дан издавања такси
дозволе возила старија од 15.година морају испуњавати
услов о извршеном тромесечном техничком прегледу
возила, а возила млађа од 15.година о извршном
шестомесечном прегледу, о чему се обавештава Одељење,
стављањем на увид картона техничког прегледа возила. У
противном, ауто – такси превознику неће бити издата аутотакси дозвола за возило.
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1. назив и седиште превозника ;
2. регистарску ознаку, марку и тип такси возила,
број мотора и шасије ;
3. месец и годину производње такси возила ;
4. евиденциони број и датум издавања такси
дозволе.
Члан 11.
Такси дозвола возила и такси легитимација возача
издају се на период од годину дана и на писани захтев аутотакси превозника, продужавају на исти период.
За издавање такси дозволе возила плаћа се
општинска административна такса у износу од 2.000,00
динара, а за продужетак 1.000,00 динара.
За издавање такси легитимације плаћа се
општинска административна такса у износу од 1.000,00
динара, а за продужетак 500,00 динара.

г) Такси возач
Члан 12.
Члан 8.
Такси возач је физичко лице које обавља такси
превоз као предузетник или као запослени у правном
лицу или код предузетника у смислу одредаба ове Одлуке,
а у складу са законом.
Такси возач треба да испуњава следеће услове :
1. да има возачку дозволу ''Б'' категорије најмање
три године и најмање трећи степен стручне спреме ;
2. да има уговор о раду са правним лицем односно
предузетником код кога је запослен.
Поред услова из става 2. овог члана, такси возач
запослен у правном лицу односно код предузетника мора
да испуњава услове из члана 5. став 1. тачка 3. ове
Одлуке.
3. ТАКСИ ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЗАЧА И ТАКСИ
ДОЗВОЛА ВОЗИЛА
Члан 9.
Ауто-такси превозник је дужан да, на основу
решења о упису у надлежни Регистар и приложених
доказа о испуњавању услова прописаних овом одлуком
поднесе захтев Одељењу за издавање такси легитимације
возача и такси дозволу за возило којим се обавља аутотакси превоз.
Оделење прописује обрасце такси легитимације
возача и такси дозволе возила и води евиденцију о издатим
легитимацијама и такси дозволама.

Ауто-такси превозник је дужан да сваку промену
података који се односе на услове за обављање ауто-такси
превоза путника који се уносе у такси легитимацију или
такси дозволу пријави Оделењу, најкасније у року од 3
дана од настале промене.
Члан 13.
У случају привременог или трајног престанка
обављања
ауто-такси превоза путника, ауто-такси
превозник је дужан да Оделењу врати такси легитимацију
и такси дозволу у року од 3 дана, од дана престанка
обављања делатности.
4. НАЧИН ОБАВЉАЊА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА
Члан 14.
Такси возач је обавезан да такси превоз започне са
такси стајалишта.
Изузетно, такси возач ће примити путника у такси
возило и ван такси стајалишта на местима где није
забрањено заустављање и паркирање, ако је такси возило
слободно.
Члан 15.
Такси возач је обавезан да по доласку путника у
возило укључи таксиметар и да га искључи одмах после
завршетка превоза.

Члан 10.
Члан 16.
Такси легитимација возача садржи следеће
податке :
1. име, презиме и лични број возача ;
2. фотографију возача ;
3. назив ауто-такси превозника са којим има
закључен уговор о раду, односно назив удружења чији је
превозник члан ;
4. датум издавања, редни број регистра и др.
Такси дозвола возила садржи следеће податке :

Такси возач је обавезан да се за време обављања
такси превоза према корисницима превоза опходи са
пажњом и поштовањем.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког
путника у границама расположивих седишта, као и лични
пртљаг путника у границама величине и носивости
простора за пртљаг.
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Члан 17.

Члан 25.

Такси возач је обавезан да за време обављања
ауто-такси превоза буде уредно обучен.
Такси возач у току рада не сме бити одевен у
шорц, мајицу без рукава и сл.

Ауто-такси превозник је дужан да омогући
инспекцијски надзор овлашћеном лицу органа надлежног
за инспекцијске послове.
8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Члан 26.
За време обављања такси превоза, ауто–такси
превозник је обавезан да у такси возилу има такси
легитимацију возача и такси дозволу возила истакнуте на
видном месту.

Ауто-такси стајалиште је саобраћајна површина
намењена за стајање такси возила у току рада такси возача.
Такси стајалиште се обележава вертикалном и
хоризонталном саобраћајном сигнализацијом.

Предузетник односно правно лице које обавља
ауто-такси превоз путника обавезно је да усклади своје
пословање са одредбама ове Одлуке у року од 6 месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Предузетник и такси возач услов у погледу трећег
степена стручне спреме дужни су да испуне до
31.децембра 2014.године.
За такси превознике који не испуне услове из
става 1. овог члана, Општински саобраћајни инспектор ће
донети Решење о неиспуњавању услова и доставити га
Агенцији за привредне регистре и надлежном Одељењу
ради брисања из Регистра и укидања одобрења за рад.

Члан 20.

Члан 27.

На такси стајалишту се такси возила постављају у
границама обележених паркинг места, према реду
доласка, а по истом се врши пријем и превоз путника.
Ауто-такси стајалишта под једнаким условима
користе сва такси возила која имају такси дозволу.

Општинско веће, у складу са саобраћајно
техничким условима, на предлог Савета за безбедност
саобраћаја доноси Програм којим дефинише оптималне
потребе за такси превозом на територији Општине.

5. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 19.

Члан 28.
Члан 21.
Локација такси стајалишта се одређује
Правилником о техничком регулисању саобраћаја на
територији општине Аранђеловац, уз
претходно
прибављање мишљења ОУП Аранђеловац.

Ступањем на снагу ове Одлуке престајe да важи
Одлука о ауто-такси превозу путника (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 1/07, 2/07 (испр.), 3/07 10/08,
15/09, 16/10 (испр.), 23/10 и 16/10).
Члан 29.

6. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Члан 22.
Накнада за обављање ауто-такси превоза утврђује
се према ценовнику видљиво истакнутом у такси возилу и
наплаћује се у износу који покаже таксиметар на месту
опредељења путника.

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-264/2013-01-2 од 23. 05. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

Члан 23.
Ценовник ауто-такси услуга је саставни део ове
Одлуке.
Промене Ценовника врши Општинско веће.
7. НАДЗОР

ЦЕНОВНИК
ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 24.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба
ове одлуке обавља Општинска управа – Оделење за
инспекцијске послове.

А) ДНЕВНА ТАРИФА
- старт – 50 динара
- вожња – 80 динара по пређеном километру
- чекање – 360 динара за један сат, односно 6
динара за један минут.
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Б) НОЋНА ТАРИФА (од 23 до 05 часова)
- старт – 60 динара
- вожња – 80 динара по пређеном километру
- чекање - 600 динара за један сат, односно 10
динра за један минут

На основу члана 4. Закона о социјалном
становању (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници
одржаној 23. 05. 2013.године, донела је
О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА
СТАНОВИМА У ЗГРАДИ ИЗГРАЂЕНОЈ НА КП.БР.
2678 КО АРАНЂЕЛОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин, услови и
поступак располагања становима у згради изграђеној на
кп. бр. 2678 КО Аранђеловац (у даљем тексту: станови).
Станови су у својини општине Аранђеловац.
Члан 2.
Станови се додељују домаћинствима која из
социјалних, економских и других разлога не могу да
обезбведе стан под тржишним условима.
II. ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП ЛИЦИМА У
СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 3.
Право учешћа на конкурсу за давање станова у
закуп на одређено време има социјално угрожено лице под
условом:
1. да је без стана;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има пребивалиште на територији општине
Аранђеловацограда најмање две године пре
расписивања конкурса.
Пребивалиште се доказује уверењем надлежног
органа унутрашњих послова.
Члан 4.
оцијално угрожено лице у смислу одредаба ове
одлуке је:
- лице које је остварило право на материјално
обезбеђење;
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- лице чији укупан приход не прелази 10.000,00
динара по члану породичног домаћинства .
Цензус утврђен у ставу 1. алинеја 2. овог члана
увећава се за 20% за родитеља који сам врши родитељско
право, хранитеља, старатеља са којим штићеник живи у
заједничком домаћинству, родитеље детета ометеног у
развоју које није смештено у установу социјалне заштите,
као и за особе са инвалидитетом од 80 до 100% утврђеним
по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и
самохране кориснике месечног новчаног примања који то
право уживају као породице жртве рата по републичком
пропису.
Укупан приход породичног домаћинства чини
приход остварен по свим основама у претходних шест
месеци у односу на месец у коме је расписан конкурс.
Један родитељ сам врши родитељско право:
- када је други родитељ непознат, или је умро, или
је потпуно лишен родитељског права, односно пословне
способности;
- када само он живи са дететом, а суд још није
донео одлуку о вршењу родитељског права;
- на основу одлуке суда, када родитељи не воде
заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу
родитељског права;
- на основу одлуке суда, када родитељи не воде
заједнички живот, а закључили су споразум о заједничком
или самосталном вршењу родитељског права, или суд
процени да тај споразум није у најбољем интересу детета;
- на основу одлуке суда, када родитељи не воде
заједнички живот, ако закључе споразум о самосталном
вршењу родитељског права и ако суд процени да је тај
споразум у најбољем интересу детета.
Статус родитеља који сам врши родитељско право
доказује се:
- изводом из матичне књиге умрлих или решењем
надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим;
- одлуком надлежног органа о вршењу
родитељског права;
- изводом из матичне књиге рођених за дете.
Члан 5.
Социјално угрожено лице је без стана уколико оно
или члан његовог породичног домаћинства нема стан,
породичну стамбену зграду у својини или сусвојини,
односно државни или друштвени стан не користи по
основу уговора о закупу и уколико то лице или чланови
његовог породичног домаћинства нису од дана ступања на
снагу ове одлуке на било који начин својом вољом лишили
себе својине на стану или породичној стамбеној згради,
односно својства закупца односно носиоца станарског
права или корисника стана, и:
1. користи собу или лежај у прихватилишту;
2. станује у просторијама за привремени смештај
које се не могу сматрати станом јер не пружају ни минимум
услова за становање, односно нема електричне, водоводне
и санитарне инсталације (шупа, дашчара, таванска и
подрумска просторија, магацин и сл.);
3. станује као подстанар;
4. носилац је станарског права, односно закупац
на неодређено време или на одређено време стана у
својини грађана или сустанар;
5. станује у заједничким просторијама у стамбеној
згради;
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6. бесправно станује у туђем стану или у
бесправно изграђеном објекту.
Члан 6.
Члановима породичног домаћинства у смислу
одредаба ове одлуке сматрају се супружник и деца (брачна,
ванбрачна, усвојена и пасторчад) социјално угроженог
лица, која живе са њим у заједничком домаћинству.
Члановима породичног домаћинства сматрају се
лица из ст. 1. овог члана која живе у заједничком
домаћинству на дан истека рока за пријављивање на
конкурс.
Члан 7.
Социјално угроженом лицу може се дати стан у
закуп под условом:
- да је без стана у смислу члана 5. ове одлуке,
- да је остварило право првенства на ранг-листи.

5 и више година - 20 бодова
-је носилац станарског права односно закупац на
неодређено време стана у својини грађана или сустанар 60 бодова
- станује у заједничким просторијама у стамбеној
згради - 80 бодова
- бесправно станује у туђем стану или у бесправно
изграђеном објекту - 80 бодова
Под бесправним становањем у туђем стану или у
бесправно изграђеном објекту сматра се коришћење стана
без правног основа или становање у објекту, за који је
донето правоснажно решење о рушењу и рушење
започето.
Вреднује се само стамбени статус на дан
подношења пријаве на конкурс .
Докази за утврђивање стамбеног статуса утврђују
се конкурсом.
Члан 12.
Инвалидност се вреднује до 120 бодова:
-Потпуни губитак радне способности - 120

Члан 8.
бодова;
Првенство у решавању стамбеног питања на
одређено време остварује се највећим бројем бодова на
ранг-листи.
Ако два или више социјално угрожених лица
имају исти број бодова, предност у решавању стамбене
потребе има лице које је корисник материјалног
обезбеђења и које има већи број бодова по једном од основа
по редоследу утврђеном овом одлуком.

-Делимични губитак

радне способности - 80

бодова;
-степен ометености у развоју:
тежа, тешка или вишеструка - 80 бодова;
умерена - 60 бодова;
лака - 40 бодова.
Инвалидност и степен ометености у развоју
доказују се решењем које је постало коначно до дана
истека рока за пријављивање на конкурс.

Члан 9.
Члан 13.
За утврђивање реда првенства одређују се следећи
основи:
- категорија социјално угрожених лица,
- стамбена угроженост,
- инвалидност,
- телесно оштећење,
- здравствено стање,
- број чланова породичног домаћинства,
- радни стаж.

Телесно оштећење вреднује се до 100 бодова:
- телесно оштећење од 100% - 100 бодова;
- телесно оштећење од 90% - 90 бодова;
- телесно оштећење од 80% - 80 бодова.
Телесно оштећење доказује се решењем
надлежног републичког фонда за пензијско инвалидско
осигурање које је постало коначно до дана истека рока за
пријављивање на конкурс.

Члан 10.

Члан 14.

Категорија социјалне угрожености обезбеђује до
100 бодова:
-корисницима материјалног обезбеђења - 100 бодова,
- осталим социјално угроженим лицима - 80 бодова.

Здравствено стање учесника у конкурсу или члана
породичног домаћинства вреднује се до 60 бодова.
Здравствено стање члана породице вреднује се са по 20
бодова за:
- малигне болести и интракранијални тумори;
хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван
ток; инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним
компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија);
мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне
болести у одмаклој фази и/или са мултисистемском
дисфункцијом; генетске болести које имају прогресивни
ток и/или које узрокују тежак поремећај метаболизма;
хроничне психозе са непотпуним ремисијама и трајним
изменама личности; епилепсија са тешким психичким
променама; терминална бубрежна инсуфицијенција, на
дијализи и после трансплатације; прогресивна
неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење плућне
вентилације с а хроничном ре спираторном

Члан 11.
За стамбену угроженост обезбеђује се до 120
бодова ако:
-користи собу или лежај у прихватилишту -120
бодова,
-користи просторије за привремени смештај, које
се по овој одлуци не сматрају станом - 110 бодова,
-станује као подстанар на територији општине
Аранђеловац
30 и више година - 80 бодова,
20 и више година - 60 бодова,
10 и више година - 40 бодова,
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инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за
дуготрајну оксигено-терапију; тешке урођене и стечене
срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ехокардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од
30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем
срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до
трајног оштећења функције јетре тешког степена
(портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и
стања после трансплантације јетре; тежак облик
бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред
редовне терапије; други тешки облици болести које доводе
до трајно нарушеног здравственог стања.
Здравствено стање се доказује мишљењем
односно извештајем здравствене установе у којој је
постављена дијагноза или у којој се лечи са потписом три
лекара одговарајуће специјалности, који је издат само за
сврху конкурисања за станове за социјално угрожена лица
и није старији од шест месеци до дана истека рока за
пријављивање на конкурс и медицинском документацијом
потребном за верификацију одређене болести - отпусне
листе, специјалистички налази, дијагностички тестови,
лабораторијски налази и др.
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Комисије врши Агенција.
Члан 20.
Комисија расписује јавни конкурс којим позива
заинтересоване да у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса поднесу пријаве са потребним доказима за
испуњавање услова и утврђивање броја бодова по
основама утврђеним овом Одлуком.
Комисија објављује конкурс на начин доступан
свим заинтересованим лицима (у средствима јавног
информисања, на огласној табли Општине и Агенције и на
сајту Општине).
Члан 21.
По истеку рока из конкурса, Агенција ће обрадити
податке по поднетим пријавама и по потреби их проверити
увидом на лицу места или на други начин. Утврђено стање
констатује се записнички.
Бодовање се неће вршити по основама за које нису
приложени одговарајући докази.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 15.
Члан 22.
Број чланова породичног домаћинства вреднује се
до 100 бодова.
Сваки члан породичног домаћинства, укључујући
и учесника у конкурсу, вреднује се са 20 бодова.
Члан 16.
Дужина радног стажа учесника у конкурсу
вреднује се до 40 бодова.
За сваку навршену годину радног стажа учеснику
у конкурсу припада по један бод.
Под радним стажом подразумева се време
проведено у радном односу које се уписује у радну
књижицу.
Дужина радног стажа доказује се радном
књижицом или потврдом надлежног органа.
Укупан радни стаж обрачунава се са стањем на
дан истека рока за пријављивање на конкурс.
Члан 17.
За решавање стамбених потреба социјално
угрожених лица сачињава се ранг листа ради давања
станова на коришћење на одређено време.
Члан 18.
О давању стана у закуп на одређено време
одлучује Управни одбор, Агенције за имовину општине
Аранђеловац (у даљем текскту : Агенција), на основу
предлога Комисије коју образује Општинско веће, а у
чијем су саставу обавезно представници Центара за
социјални рад ''Сава Илић'' Аранђеловац и општине
Аранђеловац.
Члан 19.
Стручне и административне послове за потребе

На основу утврђеног броја бодова, Комисија
сачињава предлог ранг-листе.
Предлог ранг-листе садржи: назив комисије,
правни основ на основу кога је припремљен предлог, редни
број, име и презиме подносиоца захтева, број бодова по
сваком основу, укупан збир бодова по свим основама,
датум утврђивања предлога, датум јавног оглашавања, рок
и начин подношења приговора.
Комисија објављује предлог ранг листе на начин
објављивања конкурса.
Члан 23.
Сваки учесник у конкурсу може Управном одбору
Агенције, преко Комисије уложити приговор, у року од 15
дана од дана објављивања предлога ранг листе.
Комисија, након одлуке Управног одбора
Агенције по приговорима, оглашава коначну ранг листу и
објављује је на начин објављивања предлога ранг листе..
Против коначне ранг листе не може се посебно
остваривати правна заштита.
Члан 24.
На основу коначне ранг листе, Управни одбор
Агенције ће донети одлуку о додели станова лицима која
су остварила приоритетно место на ранг листи.
Одлука из става 1. овог члана садржи нарочито:
1. назив доносиоца Одлуке и датум доношења;
2. име и презиме лица којима се додељује стан ;
3. податке о члановима породичног домаћинства
лица коме се додељује стан (име, презиме, сродство,
матични број);
4. податке о стану (адреса, спрат, број стана,
структура стана и површина);
5. образложење одлуке;
6. поуку о правном леку.
Одлуку потписује председник Управног одбора
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Агенције, односно члан Управног одбора кога он овласти.
Члан 25.
Одлука из члана 24. става 1. објављује се на начин
утврђен за објављивање конкурса и доставља учеснику у
конкурсу, у року од 15 дана од дана њеног доношења.

надлежан за стамбене послове.
Средства из става 1. овог члана уплаћују се на
одговарајући рачун прихода буџета општине Аранђеловац
и користе се за решавање стамбених потреба социјално
угрожених лица у Аранђеловцу.
Закупац је обавезан да плаћа закупнину
најкасније до 15. у месецу за претходни месец.
Члан 32.

Члан 26.
Против одлуке Управног одбора Агенције може се
поднети приговор Општинском већу општине
Аранђеловац, преко Управаног одбора Агенције, у року од
15 дана од дана објављивања на сајту Општине.
Одлука донета по приговору коначна је и објављује се на
начин утврђен у члану 25. ове Одлуке.

Закупац је дужан да се у предметни стан усели у
року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу.
Ако се закупац стана без оправданог разлога не
усели у стан у року из става 1. овог члана, уговор о закупу
престаје да важи, а стан се даје у закуп првом лицу са ранг
листе коме није додељен стан.
Члан 33.

Члан 27.
На основу коначне Одлуке сачињава се уговор о
закупу стана, који потписује директор Агенције, односно
лице које он овласти.
Члан 28.
Стан се даје у закуп у складу са одредбама Закона
о становању, на пет година.
Уговор о закупу стана закључује се између
Агенције и лица коме се додељује стан (у даљем тексту:
закупац), у писаној форми.

Уговор о закупу стана престаје:
1. истеком времена на које је закључен;
2. споразумним раскидом;
3. отказом;
4. пропашћу стана и
5. у другим случајевима утврђеним законом.
У случају смрти закупца, чланови породичног
домаћинства, који су са закупцем становали у истом стану,
настављају са коришћењем тог стана, с тим што уговор о
закупу закључује лице које они споразумно одреде.
Ако лице из става 2. овог члана не закључи уговор
о закупу у року од 60 дана од смрти закупца, уговор о
закупу престаје.

Члан 29.
Члан 34.
акупац је дужан да пријави сваку промену која је
од утицаја на закуп стана у року од 15 дана од дана настале
промене.
Члан 30.
На писани захтев закупца стана уговор о закупу
може се обнављати са истим роком и под истим условима,
осим у случајевима:
- ако изгуби статус социјално угроженог лица,
- ако закупац или члан његовог породичног
домаћинства реши стамбену потребу на други начин.
Захтев из става 1. овог члана подноси се Агенцији,
најкасније 30 дана пре истека уговореног рока. Закупац је
обавезан да уз захтев поднесе и доказе којима се потврђује
да није дошло до промене услова за остваривање права на
закуп у складу са одредбама ове Одлуке.
Сагласност за обнављање трајања закупа у смислу
ст. 1. овог члана, даје Управни одбор Агенције, по
прибављеном мишљењу Комисије из члана 18. ове Одлуке,
која проверава наводе у захтеву закупца и поднете доказе.
Обнављање трајања закупа стана регулише се анексом
уговора о закупу стана.
Члан 31.
За коришћење стана датог у закуп по одредбама
ове одлуке, закупац плаћа месечну закупнину у висини
50% од износа закупнине утврђене у складу са актом о
начину утврђивања закупнине који доноси министар

Закуподавац може дати отказ уговора о закупу
стана:
1. ако закупац без сагласности закуподавца
користи стан за обављање пословне делатности, издаје
стан у подзакуп или дозволи коришћење стана лицима која
нису предвиђена уговором;
2. ако закупац не плати закупнину за најмање три
месеца узастопно или четири месеца у току године;
3. ако закупац наноси штету стану, заједничким
просторијама, инсталацијама или уређајима у стамбеној
згради и
4. ако закупац стан користи на начин којим се
корисници осталих станова ометају у мирном коришћењу
стана.
Закуподавац даје отказ уговора о закупу стана у
писаној форми са отказним роком које не може бити краћи
од 90 дана, а ако отказни рок истиче у периоду децембар фебруар, отказни рок се продужава за још 30 дана.
Закупац може дати отказ уговора о закупу стана у
писаној форми, најмање 30 дана пре него што намерава да
се исели из стана.
У случају када закупац да отказ са отказним роком
краћим од рока из става 3. овог члана, дужан је да
закуподавцу плати закупнину и за наредни месец.
Одлуку о отказу уговора доноси Управни одбор
Агенције.
Члан 35.
По престанку важности уговора о закупу закупац
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је дужан да се са свим члановима породичног домаћинства
исели из стана и стан преда у стању у коме је примљен,
узимајући у обзир промене до којих је дошло услед
редовне употребе стана.
Приликом примопредаје стана сачињава се
записник о стању у коме се налази стан, који потписују обе
уговорне стране.
Члан 36.
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програма изградње, одржавања и заштите јавних путева,
услови и начин вршења планираних радова, накнаде за
коришћење путева и друга питања од значаја за јавне и
некатегорисане путеве.
Члан 2.

На закључење уговора о закупу и начин
коришћења стана сходно се примењују одредбе закона о
становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 76/92,
84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95,
16/97, 46/98, 26/01 и 01/05), ако овом одлуком није
другачије уређено.

Према положају у простору и условима одвијања
саобраћаја јавни путеви се деле на јавне путеве ван насеља
и јавне путеве у насељу и одређују се просторним планом и
урбанистичким плановима.
Јавни пут у насељу и његове карактеристике
одређују се просторним и урбанистичким планом.
Улица је јавни пут у насељу који повезује делове
насеља.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Члан 37.

Општински пут је јавни пут који саобраћајно
повезује територију града, као и територију града са
мрежом државних путева.
Као општински путеви на територији општине
Аранђеловац утврђују се:
1. Пут који полази од државног пута II бр.148 код
''Врбе'' преко Босуте и Горње Трешњевице и излази на
општински пут бр. 29, у дужини од 9км;
2. Пут који полази од општинског пута бр.30 у
Аранђеловцу и иде улицом Народних хероја преко Врбице
– Брезовца, према Горњој Шаторњи у дужини од 8,8 км;
3. Пут који полази од Липовца код ''Поткивача'',
кроз Брезовац – Каменар, са везом на општинскi пут бр. 1,
у дужини од 12,4 км;
4. Пут који полази из Даросаве од државног пута
IБ бр.23 (код гробља), преко ''Жутог оглавка'', затим
између Раниловића и Мисаче, кроз Стојник до Марковца,
са везом на општински пут бр. 28, у дужини од 15,1 км;
5. Пут који полази из Буковика од државног пута
IБ бр.23, поред школе, преко Нерезија'', кроз Мисачу до
''Гајева'', са везом на општински пут бр. 8, у дужини од 9
км;
6. Пут који полази из Раниловића од општинског
пута бр.27, из центра села, затим поред реке Турије преко
Венчана са везом на општински пут бр. 25 (код бензинске
пумпе), затим кроз Тулеж ка Рудовцима, у дужини од 9,3
км;
7. Пут који полази од ''Жутог оглавка'' са
општинског пута бр. 27, ''Дењака'' са везом на општински
пут бр. 25, ка Рудовцима у дужини од 4,7 км;
8. Пут који полази од центра Орашца од
општинског пута бр. 28 преко ''Гајева'' до Стојника, са
везом на општински пут бр. 4, у дужини од 5,4 км;
9. Пут који полази из Орашца са ''Баљковице'' од
општинског пута бр. 28 кроз Копљаре (засеок Липар)
према Белосавцима, у дужини од 6,8 км ;
10. Пут који пролази од општинског пута бр. 14 од
''Навипа'' у Бањи, поред основне школе, прелази преко
општинског пута бр. 30, поред Томковића воденице'', сече
државни пут IБ бр.23, па поред железничке станице према
''Баљковици'', са везом на општински пут бр. 9, у дужини од
5,7 км;
11. Пут који полази из Липовца од општинског
пута бр. 14, сече општински пут бр. 30 код ''Ризнића кућа'',
затим се спаја са државним путем IБ бр.23, у ''Мариновцу'',
у дужини од 2,8 км ;

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о средствима за солидарну стамбену изградњу
(''Општински службени гласник'', бр. 15/03 и 1/06)
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-265/2013-01-2 од 23. 05. 2013.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р.

На основу чл. 5. и 17. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник РС“, бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Араннђеловац“ 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној
23. 05. 2013. године, донела је
О Д Л У К У
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се јавни путеви на
територији општине Аранђеловац (у даљем тексту: јавни
путеви), поступак доношења средњорочних и годишњих

