На пснпву шлана 20. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“, брпј
129/07), шлана 4, 5. и 65. став 1. Закпна п јавним предузећима („Службени гласник РС“,
брпј 119/12), кап и шлана 39.Статута ппщтине Пријеппље, (''Службени гласник ппщтине
Пријеппље'', бр. 4/09), на седници Скупщтине ппщтине Пријеппље, кпја је пдржана дана
______. 2013. гпдине дпнета је следећа :
П Д Л У К А
П ИЗМЕНИ ПДЛУКЕ П ПРГАНИЗПВАОУ КПМУНАЛНЕ РАДНЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ
''ЛИМ'' ПРИЈЕППЉЕ КАП ЈАВНПГ КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овпм Одлукпм врщи се измена пснивашкпг акта – Одлуке п прганизпваоу
кпмуналне радне прганизације ''Лим'' Пријеппље кап јавнпг кпмуналнпг предузећа
(''Опщтински службени гласник'', брпј 16/89, 7/01) кпјим је прганизпванп кап Јавнп
кпмуналнп предузеће ''Лим'', уписанп у регистар Агенције за привредне регистре
Рещеоем бр. БД 32368/2005 пд 06.07.2005. гпдине, ради усклађиваоа са пдредбама
Закпна п јавним предузећима, („Службени гласник РС“, брпј 119/12).
Члан 2.
Јавнп кпмуналнп предузећe ''Лим'' Пријеппље (у даљем тексту: ЈКП ''Лим''
Пријеппље) je пснпванп ради пбезбеђиваоа услпва за: сакупљаое, прешищћаваое и
дистрибуцију впде, прешищћаваое и пдвпђеое атмпсверских и птпадних впда,
прпизвпдоу и дистсрибуцију тпплптне енергије, управљаое кпмуналним птпадпм,
управљаое грпбљима и ппгребне услуге, управљаое пијацама, пдржаваое шистпће на
ппврщинама јавне намене, пдржаваое јавних зелених ппврщина.
Члан 3.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље је пснпванп и ппслује ради пбезбеђиваоа трајних услпва за
пбављаое делатнпсти из пве Одлуке и уреднпг задпвпљаваоа пптреба крајоих
кприсника услуга.
Члан 4.
Овпм Одлукпм, у складу са Закпнпм п јавним предузећима, регулисана су права и
пбавезе псниваша и ЈКП ''Лим'' Пријеппље у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, а
нарпшитп:
- назив и седищте псниваша;
- ппслпвнп име и седищте ''Лим'' Jавнп кпмуналнп предузеће Пријеппље,
- претежна делатнпст ЈКП ''Лим'' Пријеппље,
- права, пбавезе и пдгпвпрнпсти псниваша према ЈКП ''Лим'' Пријеппље и ЈКП
''Лим'' Пријеппље према пснивашу;
- услпви и нашин утврђиваоа и расппређиваоа дпбити, пднпснп нашину ппкрића
губитака и снпщеоу ризика;
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-

услпви и нашин задуживаоа ЈКП ''Лим'' Пријеппље;
заступаое ЈКП ''Лим'' Пријеппље,
изнпс пснпвнпг капитала, кап и ппис, врста и вреднпст ненпвшанпг улпга;
пргани ЈКП ''Лим'' Пријеппље;
импвина кпја се не мпже птуђити;
распплагаое (птуђеое и прибављаое) стварима у јавнпј свпјини кпја су пренета
у свпјину ЈКП ''Лим'' Пријеппље у складу са закпнпм;
защтита живптне средине;
друга питаоа пд знашаја за несметанп пбављаое делатнпсти за кпју је пснпванп
ЈКП ''Лим'' Пријеппље;

II ППДАЦИ П ПСНИВАЧУ
Члан 5.
Осниваш ЈКП ''Лим'' Пријеппље је Опщтина Пријеппље, Трг Братства и јединства
брпј 1. матишни брпј 06789919.
Права псниваша пстварује Скупщтина ппщтине Пријеппље.
Члан 6.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље има статус правнпг лица, са правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима утврђеним закпнпм.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље у правнпм прпмету са трећим лицима има сва пвлащћеоа и
иступа у свпје име и за свпј рашун.
Члан 7.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље за свпје пбавезе пдгпвара целпкупнпм свпјпм импвинпм.
Осниваш не пдгпвара за пбавезе ЈКП ''Лим'' Пријеппље, псим у слушајевима
прпписаним закпнпм.
Члан 8.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље заступа и представља директпр.

III

ППСЛПВНП ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 9.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље ппслује ппд следећим ппслпвним именпм : Јавнп кпмуналнп
предузеће ''Лим'' Пријеппље.
Скраћенп ппслпвнп име: Јавнп предузеће из става 1. пвпг шлана је: ЈКП ''Лим''
Пријеппље.
О прпмени ппслпвнпг имена пдлушује Надзпрни пдбпр ЈКП ''Лим'' Пријеппље , уз
сагласнпст псниваша.
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Члан 10.
Седищте ЈКП ''Лим'' Пријеппље је у Пријеппљу, Улица Бранка Радишевића брпј 30.
О прпмени седищта ЈКП ''Лим'' Пријеппље пдлушује Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст
псниваша.
Члан 11.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље ппседује свпј пешат и щтамбиљ са исписаним текстпм на
српскпм језику, ћирилишним писмпм и бпсанкпм језику, латинишнпм писму.
Пешат је пкруглпг пблика и садржи пунп ппслпвнп име: Јавнп кпмуналнп предузеће
''Лим'' Пријеппље.
Штамбиљ је правпугапнпг пблика и садржи пунп ппслпвнп име: Јавнп кпмуналнп
предузеће ''Лим'' Пријеппље и местп за датум и брпј.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље, мпже имати свпј знак кпји утврђује Надзпрни пдбпр уз
сагласнпст псниваша.
Члан 12.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље ппслује кап јединствена радна целина.
Актпм директпра ЈКП ''Лим'' Пријеппље уређује се унутращоа прганизација и
систематизација ппслпва.
IV

ДЕЛАТНПСТ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
Претежна делатнпст ЈКП ''Лим'' Пријеппље је:
3600 - сaкупљаое, прешищћаваое и дистрибуција впде.
Осим наведене претежне делатнпсти, ЈКП ''Лим'' Пријеппље ће се бавити и другим
делатнпстима, кап щтп су:
- 3700 уклаоаое птпадних впда;
- 3530 снабдеваое парпм и климатизација;
- 3811 сaкупљаое птпада кпји није ппасан;
- 9603 ппгребне и српдне делатнпсти;
- 8129 услуге псталпг шищћеоа;
- 8130 услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине;
- 4321 ппстављаое електришних инсталација;
- 4221 изградоа цевпвпда;
- 4322 ппстављаое впдпвпдних, канализаципних, грејних и климатизаципних
система.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље мпже без уписа у регистар да врщи и друге делатнпсти кпје
служе пбављаоу претежне делатнпсти, кап и делатнпсти утврђеое Oдлукама или другим
актима псниваша, укпликп за те делатнпсти испуоава услпве предвиђене закпнпм.
О прпмени делатнпсти ЈКП ''Лим'' Пријеппље пдлушује Надзпрни пдбпр, уз
сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.
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V

ИМПВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Изнпс пснпвнпг капитала ЈКП ''Лим'' изнпси 10.000,00 динара (десетхиљада
динара).
Импвину предузећа шини правп свпјине на ппкретним и неппкретним стварима,
нпвшаним средствима, хартијама пд вреднпсти и другим импвинским правима са кпјима
распплаже предузеће у складу са закпнпм, укљушујући права кприщћеоа на стварима у
јавнпј свпјини.
Предузеће мпже кпристити средства у јавнпј и другим пблицима свпјине, у складу
са закпнпм, пдлукпм псниваша и ппсебним угпвпрпм кпјим се регулищу међуспбни
пднпси, права и пбавезе.
Члан 15.
Средства у јавнпј свпјини мпгу се улагати у импвину предузећа у складу са закпнпм
и актима псниваша.
Пп пснпву улагаоа средстава из става 1 пвпг шлана псниваш стише уделе у
предузећу кап и права пп пснпву тих удела.
Члан 16.
О ппвећаоу или смаоеоу импвине предузећа пдлушује псниваш у складу са
закпнпм.
Члан 17.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље у пбављаоу свпјих делатнпсти, стише и прибавља средства из
следећих извпра:
– прпдајпм прпизвпда и услуга,
– из кредита,
– из дпнација и ппклпна,
– из бучета псниваша и бучета Републике Србије,
– из псталих извпра, у складу са закпнпм.
Члан 18.
Дпбит ЈКП ''Лим'' Пријеппље утврђена у складу са закпнпм, мпже се расппделити за
ппвећаое пснпвнпг капитала, резерве или за друге намене, у складу са закпнпм, актима
псниваша и пвпм Oдлукпм.
Члан 19.
Цена услуга предузећа утврђује се ппсебнпм пдлукпм пргана предузећа
сагласнпст псниваша, у складу са закпнпм.

уз

Члан 20.
Унапређеое рада и развпја ЈКП ''Лим'' Пријеппље заснива се на дугпрпшнпм,
средопрпшнпм и гпдищоем плану рада и развпја.
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Планпвима и прпгрампм рада из става 1 пве Одлуке, утврђују се ппслпвна пплитика
и развпј ЈКП ''Лим'' Пријеппље, пдређују се неппсредни задаци и утврђују средства и мере
за оихпвп изврщаваое.
Планпви и прпграми рада ЈКП ''Лим'' Пријеппље мпрају се заснивати на закпнима
кпјима се уређују пдређени пднпси у делатнпстима кпјима се бави ЈКП ''Лим'' Пријеппље.
Члан 21.
Планпви и прпграми ЈКП ''Лим'' Пријеппље су:
– план и прпграм развпја Јавнпг предузећа,
– финансијски планпви, и
– други планпви и прпграми,
Планпви и прпграми ЈКП ''Лим'' Пријеппље дпстављају се Скупщтини ппщтине
Пријеппље на нашин и у рпкпвима предвиђеним закпнпм.
Планпви и прпграми се сматрају дпнетим када на оих сагласнпст да Скупщтина
ппщтине Пријеппље.

VI

ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА И ПСНИВАЧА

Члан 22.
Пп пснпву ушещћа у пснпвнпм капиталу ЈКП ''Лим'' Пријеппље Опщтина, кап
псниваш има следећа права:
- правп управљаоа ЈКП ''Лим'' Пријеппље на нашин утврђен пвпм Одлукпм и
закпнпм;
- правп на ушещће у расппдели дпбити Јавнпг предузећа;
- правп да буду инфпрмисани п ппслпваоу Јавнпг предузећа;
- правп да ушествују у расппдели ликвидаципне или стешајне масе, накпн
престанка Јавнпг предузећа стешајем или ликвидацијпм, а пп измиреоу
пбавеза, и
- друга права у складу са закпнпм.

Члан 23.
Ради пбезбеђеоа ппщтег интереса у делатнпсти за кпју је ЈКП ''Лим'' Пријеппље
пснпванп, Скупщтина ппщтине даје сагласнпст на:
- даваое гаранција, авала, јемства, залпга и других средстава пбезбеђеоа за
ппслпве кпји су из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса;
- распплагаое (прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј свпјини кпја су
пренета у свпјину ЈКП ''Лим'' Пријеппље, веће вреднпсти, кпја је у неппсреднпј
функији пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса;
- улагаоа капитала;
- статусне прпмене;
- акт п прпцени вреднпсти капитала и исказиваоу тпг капитала у акцијама, кап и
на прпграм и пдлуку п свпјинскпј трансфпрмацији, и
- друге пдлуке кпјима се уређује пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса у
складу са закпнпм и пвим угпвпрпм.
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Члан 24.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље је дужнп да делатнпст пд ппщтег интереса за кпју је
пснпванп пбавља на нашин кпјим се пбезбеђује сталнп, кпнтинуиранп и квалитетнп
пружаое услуга крајоим кприсницима.
Члан 25.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље је дужнп да предузима мере и активнпсти за редпвнп
пдржаваое и несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и других пбјеката неппхпдних за
пбављаое свпје делатнпсти, у складу са закпнима и другим прпписима кпјима се уређују
услпви пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса збпг кпје је пснпванп.
Члан 26.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈКП ''Лим'' Пријеппље Скупщтина ппщтине
предузеће мере кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое предузећа у
пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, у складу са закпнпм, а нарпшитп :
- разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра;
- пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим срдствима у јавнпј
свпјини;
- друге мере пдређене закпнпм кпјим се уређују услпви и нашин пбављаоа
делатнпсти пд ппщтег интереса и пвпм Одлукпм.

VII

ППСЛПВАОЕ, УТВРЂИВАОЕ И РАСППРЕЂИВАОЕ ДПБИТИ,
ППКРИЋЕ ГУБИТАКА И СНПШЕОЕ РИЗИКА

Члан 27.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље ппслује пп тржищним услпвима, у складу са закпнпм.
Члан 28.
У пбављаоу свпје претежне делатнпсти, ЈКП ''Лим'' Пријеппље свпје прпизвпде и
услуге мпже исппрушивати, пднпснп пружати и кприсницима са теритприје других
ппщтина и градпва, ппд услпвпм да се ни на кпји нашин не угрпжава сталнп, кпнтинуиранп
и квалитетнп снабдеваое крајоих кприсника са теритприје ппщтине Пријеппље.
Исппруку прпизвпда и пружаое услуга из става 1. пвпг шлана ЈКП ''Лим'' Пријеппље
пбавља у складу са ппсебнп закљушеним угпвприма.

Члан 29.
Ппслпвни резултат ЈКП ''Лим'' Пријеппље утврђује се у временским перипдима, на
нашин и пп ппступку утврђеним закпнпм.
Дпбит ЈКП ''Лим'' Пријеппље, утврђена у складу са закпнпм мпже се расппделити за
ппвећаое пснпвнпг капитала, резерве или за друге намене у складу са закпнпм и
ппсебнпм пдлукпм Скупщтине ппщтине.
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Ппкриће губитака врщи се у складу са закпнпм из капитала Предузећа, или из
средстава псниваша акп нема мпгућнпсти да се ппкрије из капитала, акп такп пдлуши
псниваш, или на други нашин.
Одлуку п расппређиваоу дпбити дпнпси Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст Скупщтине
ппщтине.
Члан 30.
Меначмент предузећа дефинище нашин
ризицима у складу са закпнпм.
VIII

на кпји ће Предузеће управљати

УСЛПВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАОА

Члан 31.
Предузеће се мпже задуживати самп ппд услпвпм да је финансијски и кредитнп
сппспбнп да преузме птплату зајма.
Предузеће се мпже краткпрпшнп задуживати за финансираое дефицита текуће
ликвиднпсти кпје настаје услед неуравнптеженпсти кретаоа у прихпдима и расхпдима
Предузећа.
Укупан изнпс задуживаоа из става 2 пвпг шлана мпра се вратити пре краја ппслпвне
гпдине у кпјпј је угпвпренп и не мпже се рефинансирати или пренети у наредну ппслпвну
гпдину.
Предузеће се мпже дугпрпшнп задуживати самп ради финансираоа или
рефинансираоа капиталих инвестиципних расхпда предвиђених прпгрампм ппслпваоа,
уз сагласнпст псниваша.
Изнпс неизмиренпг дугпрпшнпг задужеоа за капиталне инвестсиципне расхпде из
става 4 пвпг шлана, не мпже бити већи пд 50% укупнп пстварених текућих прихпда
Предузећа у претхпднпј гпдини.
Изнпс неизмиренпг дугпрпшнпг задужеоа за капиталне инвестиципне расхпде из
става 4 пвпг шлана, не мпже бити већи пд 50% укупнп пстварених текућих прихпда
Предузећа у претхпднпј гпдини.
Изнпс главнице и камате кпји дпспева у свакпј гпдини на сва неизмирена
дугпрпшна задуживаоа за капиталне инвестиципне расхпде из става 4 пвпг шлана, не
мпже бити већи пд 15% укупнп пстварених текућих прихпда Предузећа у претхпднпј
гпдини.
Предузеће је пбавезнп да у циљу задужеоа ппд најппвпљнијим тржищним
услпвима спрпведе ппступак јавне набавке у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне
набавке.

IX

ПРГАНИ ЈАВНПГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 32.
Управљаое у ЈКП ''Лим'' Пријеппље је прганизпванп кап једнпдпмнп.
Органи предузећа су:
1) Надзпрни пдбпр
2) директпр.
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1) Надзорни одбор
Члан 33.
Надзпрни пдбпр има председника и два шлана кпје именује Скупщтина ппщтине, на
перипд пд 4 гпдине, ппд услпвима, на нашин и пп ппступку утврђеним закпнпм.
Један шлан Надзпрнпг пдбпра именује се из реда заппслених, на нашин и пп
ппстпку кпји је утврђен Статутпм ЈКП ''Лим'' Пријеппље.
Члан 34.
За председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра именује се лице кпје испуоава
следеће услпве:
- да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп;
- да има стешенп виспкп пбразпваое трећег или другпг степена, пднпснп на
пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 4 гпдине;
- да је струшоак у једнпј или вище пбласти из кпје је делатнпст пд ппщтег
интереса за шије пбављаое је псниванп јавнп предузеће;
- најмаое 3 гпдине искуства на рукпвпдећем пплпжају;
- да ппседује струшнпст из пбласти финансија, права или кпрппративних
управљаоа;
- да није псуђиванп на услпвну или безуслпвну казну за криминална дела прптив
привреде, правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, кап и да му није
изрешена мера безбеднпсти забране пбављаоа претежне делатнпсти јавнпг
предузећа.
Члан 35.
Мандат председнику и шланпвима Надзпрнпг пдбпра престаје истекпм перипда на
кпји су именпвани, пставкпм или разрещеоем.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра разрещавају се пре истека перипда на
кпји су именпвани, укпликп:
- Надзпрни пдбпр не дпстави пснивашу на сагласнпст гпдищои прпграм ппслпваоа,
- псниваш не прихвати финансијски извещтај Јавнпг предузећа,
- прппусте да предузму неппхпдне мере пред надлежним прганима у слушају
ппстпјаоа сумое да пдгпвпрнп лице Јавнпг предузећа делује на щтету Јавнпг предузећа
крщеоем директпрских дужнпсти, несавесним ппнащаоем и на други нашин.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра мпгу се разрещити пре истека перипда
на кпји су именпвани, укпликп Предузеће не испуни гпдищои прпграм ппслпваоа или не
пствари кљушне ппказатеље ушинка.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра кпјима је престап мандат, дужни су да
врще свпје дужнпсти дп именпваоа нпвпг Надзпрнпг пдбпра, пднпснп именпваое нпвпг
председника или шлана Надзпрнпг пдбпра.
Члан 36.
Надзпрни пдбпр:
1) утврђује ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве Предузећа и стара се п оихпвпј
реализацији;
2) усваја извещтај п степену реализације прпграма ппслпваоа;
3) дпнпси гпдищои прпграм ппслпваоа, уз сагласнпст псниваша;
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4) надзире рад дирекитпра;
5) врщи унутращои надзпр над ппслпваоем предузећа;
6) усппставља, пдпбрава и прати рашунпвпдствп, унутращоу кпнтрплу, финансијске
извещтаје и пплитику управљаоа ризицима;
7) утврђује финансијске извещтаје предузећа и дпставља их пснивашу ради даваоа
сагласнпсти;
8) дпнпси статут уз сагласнпст псниваша,
9) пдлушује п статусним прпменама и псниваоу других правних субјеката, уз
сагласнпст псниваша;
10) дпнпси пдлуку п расппдели дпбити, пднпснп нашину ппкрића губитка уз
сагласнпст псниваша;
11) даје сагласнпст директпру за предузимаое ппслпва или радои у складу са
закпнпм, Статутпм и Одлукпм псниваша;
12) закљушује угпвпре п раду на пдређенп време са директпрпм Предузећа.
13) врщи друге ппслпве у складу са пвим закпнпм, Статутпм и прпписима кпјима се
утврђује правни пплпжај привредних друщтава.
Надзпрни пдбпр не мпже пренети правп пдлушиваоа п питаоима из свпје
надлежнпсти на директпра или другп лице у Предузећу.
Члан 37.
Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра имају правп на пдгпварајућу накнаду за
рад у Надзпрнпм пдбпру.
Висина накнаде за рад председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра не мпже бити
већа пд 40% брутп плате директпра предузећа кпју утврђује псниваш.

2) Директор
Члан 38.
За директпра Предузећа именује се лице кпје испуоава услпве прпписане Закпнпм
п раду.
Члан 39.
Директпр Предузећа именује се пп спрпведенпм јавнпм кпнкурсу.
Члан 40.
Јавни кпнкурс спрпвпди кпмисија за именпваое директпра.
Кпмисију пбразује Скупщтина ппщтине Пријеппље.
Члан 41.
Кпмисија има председника и 4 шлана пд кпјих 1 шлан мпра бити именпван на
предлпг Сталне кпнференције градпва и ппщтина, а председник и 3 шлана Кпмисије су
представници лпкалне сампуправе.
Председник и шланпви кпмисије не мпгу бити пдбпрници Скупщтине ппщтине
Пријеппље кап ни именпвана лица пд стране Скупщтине ппщтине Пријеппље.
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Члан 42.
Спрпвпђеое јавнпг кпнкурса заппшиое дпнпщеоем пдлуке п спрпвпђеоу јавнпг
кпнкурса
за именпваое директпра Предузећа кпју дпнпси Скупщтина ппщтине
Пријеппље.
Предлпг за дпнпщеое пдлуке из става 1. пвпг шлана ппднпси Опщтинскп веће, а
предлпг за дпнпщеое пдлуке мпже ппднети и Надзпрни пдбпр Предузећа прекп
Опщтинскпг већа.
Члан 43.
Оглас п јавнпм кпнкурсу припрема Опщтинскп веће.
Оглас п јавнпм кпнкурсу и предлпг пдлуке п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса
Опщтинскп веће дпставља Скупщтини ппщтине.
Ппсле дпнпщеоа Одлуке п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса пглас п јавнпм кпнкурсу се
дпставља, ради пбјављиваоа, Службенпм гласнику Републике Србије и најмаое једним
дневним нпвинама кпје се дистрибуирају на целпј теритприји Републике Србије у рпку
кпји не мпже бити дужи пд 8 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке п спрпвпђеоу јавнпг
кпнкурса за именпваое директпра Предузећа.
Оглас п јавнпм кпнкурсу пбјављује се на интернет страници Опщтине Пријеппље, с
тим щтп се мпра навести када је пглас п јавнпм кпнкурсу пбјављен у Службенпм гласнику
Републике Србије.
Оглас п јавнпм кпнкурсу садржи ппдатке п предузећу, раднпм месту, услпвима за
именпваое директпра Предузећа, местп рада, струшнпј псппспбљенпсти, рпку у кпме се
ппднпсе пријаве, ппдатке п лицима задуженим за даваое пбавещтеоа п јавнпм кпнкурсу,
адресу на кпју се ппднпсе пријаве и ппдатке п дпказима кпји се прилажу уз пријаву.
Рпк за ппднпщеое пријаве на кпнкурс је 15 данап пд дана пбјављиваоа јавнпг
кпнкурса у Службенпм гласнику Републике Србије.
Неблагпвремене, неразумљиве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни
дпкази, кпмисија пдбацује закљушкпм прптив кпга није дппущтена ппсебна жалба.
Члан 44.
Кандидате кпји су испунили мерила прпписане за именпваое директпра јавних
предјзећа, кпмисија уврщћује у ранг листу. Листа за именпваое са највище три најбпља
рангирана кандидата дпставља се Опщтинскпм већу. Истпвременп Кпмисија дпставља и
записник п избпрнпм ппступку.
Опщтинскп веће на пснпву листе за именпваое и записник п избпрнпм ппступку
припрема предлпг акта п именпваоу и дпставља га Скупщтини ппщтине.
Скупщтина ппщтине, накпн рзматраоа дпстављене листе и предлпга акта, пдлушује
п именпваоу директпра Предузећа, дпнпщеоем рещеоа п именпваоу предлпженпг
кандидата или некпг другпг кандидата са листе.
Рещеое п именпваоу директпра кпнашнп је.
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Члан 45.
Рещеое п именпваоу дпставља се лицу кпје је именпванп и пбјављује се у
Службенпм гласнику Републике Србије и Службенпм гласнику Опщтине Пријеппље.
Рещеое из става 1. пвпг шлана са пбразлпжеоем пбавезнп се пбјављује на
интернет страници Опщтине Пријеппље.
Пп примерак рещеоа п именпваоу са пбразлпжеоем дпставља се именпванпм
лицу и свим кандидатима кпји су у шествпвали у ппступку јавнпг кпнкурса.
Кандидату кпји је ушествпвап у избпрнпм ппступку, на оегпв захтев, Кпмисија је
дужна да у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева пмпгући увид у дпкументацију јавнпг
кпнкурса, ппд надзпрпм кпмисије.
Члан 46.
Именпвани кандидат дужан је да ступи на рад у рпку пд 8 дана пд дана
пбјављиваоа рещеоа п именпваоу у Службенпм гласнику Републике Србије.
Рпк из става 1. пвпг шлана Скупщтина ппщтине, из пправданих разлпга, мпже
прпдужити за јпщ 8 дана.
Директпр јавнпг предузећа заснива радни пднпс на пдређенп време.
Акп именпванп лице не ступи на рад у рпку кпји му је пдређен, Скупщтина ппщтине
мпже да именује некпг другпг кандидата са листе кандидата.
Акп никп пд кандидата са листе за именпваое не ступи на рад у рпку из става 1
пвпг шлана, Скупщтина ппщтине ће пдлушити п даљем тпку ппступка.

Члан 47.
Акп ни ппсле спрпведенпг јавнпг кпнкурса Скупщтини ппщтине не буде предлпжен
кандидат за именпваое збпг тпга щтп је Кпмисија утврдила да ни један кандидат кпји је
ушествпвап у избпрнпм ппступку не испуоава услпве за именпваое, или акп Скупщтина
ппщтине не именује предлпженпг кандидата, или другпг кандидата са листе, спрпвпди се
нпви јавни кпнкурс на нашин и пп ппступку прпписанпм пвим Одлукпм и закпнпм.
Директпра предузећа именује Скупщтина ппщтине на перипд пд 4 гпдине, а на
пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса.
Директпр ЈКП ''Лим'' Пријеппље заснива радни пднпс на пдређенп време.
Члан 48.
Директпр ЈКП ''Лим'' Пријеппље:
1) представља и заступа Предузећа;
2) прганизује и рукпвпди прпцеспм рада;
3) впди ппслпваое Предузећа;
4) пдгпвара за закпнитпст рада Предузећа;
5) предлаже гпдищои прпграм ппслпваоа и предузима мере за оегпвп
спрпвпђеое;
6) предлаже финансијске извещтаје;
7) изврщава пдлуке Надзпрнпг пдбпра;
8) врщи друге ппслпве утврђене закпнпм и Статутпм Предузећа.
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Члан 49.
Директпр има правп на зараду, а мпже имати правп на стимулацију у слушају кад
Предузеће ппслује са ппзитивним ппслпвним резултатима.
Одлуку п исплати стимулације дпнпси Скупщтина ппщтине.
Члан 50.
Мандат директпра престаје истекпм перипда на кпји је именпван, пставкпм или
разрещеоем.
Члан 51.
Предлпг за разрещеое мпже ппднети Надзпрни пдбпр Предузећа.
Предлпг за разрещеое мпра бити пбразлпжен са прецизнп наведеним разлпзима
збпг кпјих се предлаже разрещеое.
Члан 52.
Скупщтина ппщтине мпже разрещити директпра ппд услпвима предвиђеним
закпнпм.
Члан 53.
Укпликп прптив директпра ступи на снагу пптужница за кривишна дела прптив
привреде, правнпг сапбраћаја или службене дужнпсти, Скупщтина ппщтине дпнпси
рещеое п суспензији.
Суспензија траје дпк се ппступак правпснажнп не пкпнша.
Члан 54.
Скупщтина ппщтине именује врщипца дужнпсти директпра у следећим
слушајевима:
1) укпликп директпру престане мандат збпг истека перипда на кпји је именпван,
збпг ппднпщеоа пставке или у слушају разрещеоа пре истека мандата;
2) укпликп буде дпнетп рещеое п суспензији директпра;
3) у слушају смрти или губитка ппслпвне сппспбнпсти директпра.
Врщилац дужнпсти мпже бити именпван на перипд кпји није дужи пд 6 месеци.
У нарпшитп пправданим слушајевима Скупщтина ппщтине мпже дпнети пдлуку п
именпваоу врщипца дужнпсти директпра на јпщ један перипд пд 6 месеци.
X

ИМПВИНА КПЈА СЕ НЕ МПЖЕ ПТУЂИТИ И РАСППЛАГАОЕ
СТВАРИМА У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ

Члан 55.
Предузеће не мпже птуђити импвину веће вреднпсти, кпја је у функцији пбављаоа
претежне делатнпсти Предузећа за шије је пбављаое пснпванп, без претхпдне
сагласнпсти надлежнпг пргана псниваша.
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ХI ППРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ
Члан 56.
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈКП ''Лим'' Пријеппље, Скупщтина ппщтине,
мпже предузети мере прпписане закпнпм, ради пбезбеђеоа услпва за несметанп
функципнисаое ЈКП ''Лим'' Пријеппље и пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, а
нарпшитп:
– прпмену унутращое прганизације Јавнпг предузећа;
– разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра и именпваое привременпг пргана
Јавнпг предузећа;
– пгранишеое права ппјединих делпва Јавнпг предузећа да иступају у правнпм
прпмету са трећим лицима;
– пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј
свпјини.
Члан 57.
Штрајк је прекид рада кпји заппслени прганизују ради защтите свпјих
прпфесипналних и екпнпмских интереса пп пснпву рада.
У ЈКП ''Лим'' Пријеппље правп на щтрајк заппслени пстварују у складу са закпнпм,
Кплективним угпвпрпм и ппсебним актпм псниваша.
У слушају щтрајка радника ЈКП ''Лим'' Пријеппље, мпра се пбезбедити минимум
прпцеса рада у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса.
Минимум прпцеса рада ппсебнпм пдлукпм утврђује Скупщтина ппщтине у складу
са закпнпм.
Члан 58.
Статутпм, ппщтим актима и другим актима ЈКП ''Лим'' Пријеппље ближе се уређују
унутращоа прганизација Јавнпг предузећа, делпкруг пргана и друга питаоа пд знашаја за
рад и ппслпваое Јавнпг предузећа, у складу са закпнпм и пвпм Одлукпм.
XII РАДНИ ПДНПСИ
Члан 59.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса уређују се
Кплективним угпвпрпм ЈКП ''Лим'' Пријеппље у складу са закпнпм и актима псниваша.
Кплективни угпвпр ЈКП ''Лим'' Пријеппље мпра бити сагласан са закпнпм, Опщтим
и Ппсебним кплективним угпвпрпм.
XIII БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 60.
Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и здрављем на раду
пстварују се у складу са закпнпм и прпписима дпнетим на пснпву закпна, а ближе се
уређују Кплективним угпвпрпм, ппщтим актима ЈКП ''Лим'' Пријеппље или угпвпрпм п
раду.
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XIV ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 61.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље је дужнп да у пбављаоу свпје делатнпсти пбезбеђује
пптребне услпве за защтиту и унапређеое живптне средине и да спрешава узрпке и
птклаоа щтетне ппследице кпје угрпжавају прирпдне и радпм ствпрене вреднпсти
шпвекпве средине.
Статутпм ЈКП ''Лим'' Пријеппље детаљније се утврђују активнпсти Предузећа ради
защтите живптне средине, сагласнп закпну и прпписима псниваша кпји регулищу пбласт
защтите живптне средине.
XV ЈАВНПСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 62.
Рад ЈКП ''Лим'' Пријеппље је јаван.
За јавнпст рада ЈКП ''Лим'' Пријеппље пдгпвпран је директпр.

XVI ДПСТУПНПСТ ИНФПРМАЦИЈА
Члан 63.
Дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја ЈКП ''Лим'' Пријеппље врщи у складу са
пдредбама закпна кпји регулище пбласт слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг
знашаја.
XVII ППСЛПВНА ТАЈНА
Члан 64.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци утврђени пдлукпм директпра или
Надзпрнпг пдбпра ЈКП ''Лим'' Пријеппље шије би саппщтаваое непвлащћенпм лицу билп
прптивнп ппслпваоу Јавнпг предузећа и щтетилп би оегпвпм ппслпвнпм угледу и
интересима.

XVIII СТАТУТ И ДРУГИ ППШТИ АКТИ
Члан 65.
Опщти акти ЈКП ''Лим'' Пријеппље су Статут и други ппщти акти утврђени закпнпм.
Статут је пснпвни ппщти акт ЈКП ''Лим'' Пријеппље.
Други ппщти акти Јавнпг предузећа мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм ЈКП
''Лим'' Пријеппље.
Ппјединишни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћени ппјединци у Јавнпм предузећу,
мпрају бити у складу са ппщтим актима ЈКП ''Лим'' Пријеппље.
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XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 66.
ЈКП ''Лим'' Пријеппље је дужнп да Статут усагласи са пвпм Одлукпм у рпку пд 30
дана пд дана ступаоа на снагу пве Одлуке.
Остале ппщте акте надлежни пргани ЈКП ''Лим'' Пријеппље су дужни да ускладе у
рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу Статута ЈКП ''Лим'' Пријеппље.
Члан 67.
Управни пдбпр наставља да пбавља ппслпве Надзпрнпг пдбпра у смислу пве
Одлуке дп именпваоа председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра.
Данпм именпваоа председника и шланпва Надзпрнпг пдбпра у складу са пвпм
Одлукпм престаје са радпм Управни пдбпр Предузећа а оегпвпм председнику и
шланпвима престаје мандат.
Кпнкурс за избпр директпра ЈКП ''Лим'' пп пдредбама пве Одлуке расписаће се у
рпку прпписанпм закпнпм.
Члан 68.
Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п прганизпваоу
Кпмуналне радне прганизације ''Лим'' Пријеппље кап јавнпг кпмуналнпг предузећа,
(Опщтински службени гласник'', брпј 16/89 и 7/01).
Члан 69.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг да пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм гласнику
ппщтине Пријеппље''.
СКУПШТИНА ППШТИНЕ ПРИЈЕППЉЕ
Брпј :
Датум :
Пријеппље
ПРЕДСЕДНИК
Вукпсав Тпмащевић
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