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На основу члана 79. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 15/2016), члана 
32. став 1. тачкa 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014- др. 
закон), члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. 
лист општине Књажевац„, бр. 4/2009 и 10/2015), 
Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 
дана 29.11.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ РАДИ 
УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради 
усклађивања са законским прописима („Сл. лист 
општине Књажевац „ бр. 23/2016 и 27/2016), у 
даљем тексту: Одлука. 
 

Члан 2. 

 
               Члан 6. Одлуке мења се и гласи: 
 

''Члан 6. 

 
               Ради обезбеђивања трајног снабдевања 
водом за пиће и пречишћавања и одвођења 
атмосферских и отпадних вода, управљање 
комуланим отпадом (обезбеђивања услова за трајно 
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, 
третман и безбедно одлагање укључујући 
прављење, одржавање, санирање и затварање 
депонија, као и селекција секундарних сировина и 
одржавање, њихово складиштење и третман), 
обезбеђивања услова за обављање одржавања 
чистоће на површинама јавне намене, одржавања 
јавних зелених површина, управљања пијацама, 
управљања јавним паркиралиштима, управљања 
гробљима, обезбеђивања јавног осветљења, 
одржавање улица и путева, димничарских услуга и 
услуга зоохигијене, основано је Јавно комунално 
предузеће „Стандард“ (у даљем тексту: Јавно 
предузеће).'' 
 

Члан 3. 
 

            У члану 8. став 1. Одлуке додају се алинеје 8. 
и 9, које гласе: 
 
''- обезбеђивања јавног осветљења, које обухвата 
одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 
инсталација јавног осветљења којима се 
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене; 
-одржавања улица и путева у граду и сеоским 
насељима на територији општине Књажевац, које 

обухвата извођење радова којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и 
унапређује употребна вредност улица, путева, 
тргова, платоа и сл.;''. 
 
           Досадашње алинеје 8. и 9. постају алинеје 10. 
и 11. 
 

Члан 4. 
 

          У члану 14. Одлуке, став 1., додаје се нова 
тачка 23., која гласи: 
''23. разматра годишње извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања и других програма јавног предузећа''. 
 
         Досадашња тачка 23. постаје тачка 24 

 
Члан 5. 

 

         У члану 15. Одлуке, став 1., тачка 14., реч: 
''извештај'' мења се речју: ''информацију''.  
 

Члан 6. 
 

         У члану 26. став 1. Одлуке, број ''69.'' замењује 
се бројем ''71.''. 
 

Члан 7. 
 

Члан 73. Одлуке мења се и гласи: 
 

''Члан 73. 

 
               Јавно предузеће је дужно да Општинском 
већу доставља тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
    Извештај из става 1. овог члана доставља 
се у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 
               На основу извештаја из става 1. овог члана, 
надлежни орган оснивача- Општинско веће једном 
годишње сачињава и доставља информацију 
надлежном министарству о степену усклађености 
планираних и реализованих активности. 
               Поред информације из претходног става, 
Општинско веће доставља надлежном министарству 
анализу пословања јавног предузећа, са предузетим 
мерама за отклањање поремећаја у пословању 
предузећа, у року од 60 дана од завршетка 
календарске године. 
               Јавно предузеће је дужно да Скупштини 
општине достави годишњи извештај о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
               Извештај из става 5. овог члана доставља 
се по истеку календарске године.'' 
 

Члан 8. 

 
У осталом делу текста Одлука остаје 

непромењена. 
 

Члан 9. 
 

 Јавно комунално предузеће ''Стандард'' 
Књажевац дужно је да Статут и друга општа акта 
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 
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Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 
 
Број: 023 - 89/2016-01                                                                            
29.11.2016. годинe                                                                             
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 

мр Миодраг Ивковић, с.р. 

 
 


