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ЈКП „Кпмуналац“  
Бр:         5505  
Датум: 16.12.2016.гпд.    
 
 
 
 На пснпву шлана 22. став 1 ташка 7 и 79. став 2. Закпна п јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, брпј 15/16) и шлана 31. став 1 ташка 1 и 45 став 1 ташка 6  Одлуке п  
усклађиваоу  Одлуке п псниваоу јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ – Лескпвац са 
Закпнпм п јавним предузећима (Службени гласник града Лескпвца, брпј 39/16), а у складу са 
шл. 66. Статута Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ - Лескпвац (брпј 2988 пд 
16.07.2013. гпдине),  Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“ - Лескпвац, на седници пдржанпј 
дана 16.12.2016. гпдине, дпнеп је  
  
 

С Т А Т У Т 
 

ЈАВНП КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА “КПМУНАЛАЦ” - ЛЕСКПВАЦ 
 
 

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан  1. 
 Овим Статутпм врщи се усклађиваое са пдредбама Закпна п јавним предузећима и 
Одлукпм п усклађиваоу  Одлуке п псниваоу Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ 
Лескпвац са Закпнпм п јавним предузећима (Скупщтине града Лескпвца брпј 06-4/16-I пд 
22.09.2016. гпдине). 

Члан  2. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' је пснпванп ради пбезбеђиваоа трајнпг 
пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса, кап и редпвнпг задпвпљаваоа пптреба 
кприсника прпизвпда и услуга, а ппсебнп:  
 - пдржаваое шистпће на ппврщинама јавне намене, праое асфалтираних, бетпнских, 
ппплпшаних и других ппврщина јавне намене, прикупљаое и пдвпжеое кпмуналнпг птпада 
са тих ппврщина, пдржаваое и пражоеое ппсуда за птпатке на ппврщинама јавне намене 
кап и пдржаваое јавних шесми, бунара, фпнтана, купалищта, плажа и тпалета; 
 - пдржаваое јавних зелених ппврщина, текуће и инвестиципнп пдржаваое и 
санација зелених рекреативних ппврщина и припбаља; 
 - управљаое пијацама, кпмуналнп ппремаое, пдржаваое и прганизација 
делатнпсти на затвпреним и птвпреним прпстприма, кпји су намеоени за пбављаое 
прпмета ппљппривреднп-прехрамбених и других прпизвпда; 
 - прганизпваое сампзащтитне делатнпсти ради защтите свпје импвине, ппслпваоа, 
пбјејата, прпстпра и лица у оима и прганизпваое свпје унутращое службе пбезбеђеоа 
ради пдржаваоа реда; 
 - управљаое и пдржаваое грпбља и пбјеката, кпји се налазе у склппу грпбља 
(мртвашница, капела и крематпријума), сахраоиваое или кремираое, пдржаваое пасивних 
грпбаља и сппмен пбележја, кап и превпз ппсмртних пстатака умрлпг пд места смрти дп 
мртвашнице на грпбљу или дп крематпријума; 
 - димнишарске услуге шищћеоа и кпнтрпле димнпвпдних и лпжних пбјеката и 
уређаја и вентилаципних канала и уређаја; 
 - хватаое, збриоаваое, ветеринарска нега и смещтај напущтених и изгубљених 
живптиоа (паса и машака) у прихватилищта за живптиое, лищаваое живпта за неизлешивп 
бплесне и ппвређене напущтене и изгубљене живптиое, кпнтрпла и смаоеое  
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пппулације напущтених паса и машака, нещкпдљивп уклаоаое лещева живптиоа са 
ппврщина јавне намене дп пбјеката за сакупљаое, прераду или унищтаваое птпада 
живптиоскпг ппрекла, спрпвпђеое мера кпнтрпле и смаоеоа пппулације щтетних 
прганизама, глпдара и инсеката спрпвпђеоем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на ппврщинама јавне намене, защтита дивљег живптиоскпг света и безбеднп 
хватаое ппасних гмизаваца у насељеним местима на теритприји града Лескпвца; 
 - бпјеое и пбележаваое пзнака на улицама и путевима у пквиру ппврщинских 
радпва на улицама и путевима (хпризпнтална сапбраћајна сигнализација), кап деп 
кпмуналне делатнпсти пдржаваое улица и путева на теритприји града Лескпвца; 
 - шищћеое и уређеое јаркпва, рингпла, прппуста и других делпва за пдвпдоаваое 
пута, кпщеое траве и уређиваое зелених ппврщина на путу и земљищнпм ппјасу, кап и 
ппткресиваое грана дрвећа кпје се налази на путу и слпбпднпм прпстпру пд 4,5 метара и 
пметају сапбраћај, шищћеое снега и леда са ппврщина јавне намене, псим кплпвпза пута, 
искппаваое, насипаое, нивелисаое терена, искпп канала кап деп кпмуналне делатнпсти 
пдржаваое улица и путева кпје ће пбављати на теритприји града Лескпвца. 
 
 

II. ППДАЦИ П ПСНИВАЧУ 
 

Оснивач Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан  3. 
Осниваш Јавнп кпмуналнпг предузећа "Кпмуналац" - Лескпвац је Град Лескпвац (у 

даљем тексту: Осниваш). 
 ЈКП „Кпмуналац“ Лескпвац пснпванп је пдлукпм Скупщтине ппщтине Лескпвац ппд 
брпјем 06-24/91-01 пд 27.12.1991.гпдине и пдлукпм п прпмени пдлуке п псниваоу бр.06-
1/13-I пд 25.02.2013.гпдине. 
 Предузеће је уписанп у судски регистар кпд Привреднпг суда у Лескпвцу ппд брпјем 
ФИ бр.204/92. Превпђеое у Регистар привредних субјеката изврщенп је рещеоем БД 
19418/2005 пд 23.05.2005.гпдине и бр.БД 109356/2013 пд 16.10.2013.гпдине дпнетим пд 
стране Агенције за привредне регистре Републике Србије. 
 Права псниваша пстварују Скупщтина Града Лескпвца, градпнашелник и Градскп веће. 
 

Члан 4. 
 Права и пбавезе псниваша према Јавнп кпмуналнпм предузећу „Кпмуналац“ 
утврђена су Актпм псниваша, пвим Статутпм и Угпвприма п пбављаоу кпмуналних 
делатнпсти у пбласти за кпје је предузеће пснпванп. 
 

Правни статус Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 5. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ је правнп лице кпје пбавља делатнпст пд 
ппщтег интереса. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ има статус правнпг лица са правима, 
пбавезама и пдгпвпрнпстима утврђеним Закпнпм. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ у правнпм прпмету са трећим лицима има  
сва пвлащћеоа и иступа у свпје име и за свпј рашун. 
 

Одгпвпрнпст за пбавезе Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 6. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ за свпје пбавезе пдгпвара целпкупнпм 
свпјпм импвинпм. 
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 Осниваш пдгпвара за пбавезе Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ у 
слушајевима прпписаним Закпнпм и Угпвприма. 
 Осниваш је дужан да пбезбеди да се делатнпсти пд ппщтег интереса из шлана 2 пвпг 
Статута пбављају у кпнтинуитету. 
 

Заступаое и представљаое Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан  7. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ заступа и представљa директпр ЈКП 
„Кпмуналац“. 
 У пдсуству директпра, Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ представља лице 
кпје пн пвласти. 
 

Члан 8. 
 Директпр ЈКП „Кпмуналац“ је пвлащћен да у име ЈКП „Кпмуналац“, а у пквиру оегпве 
делатнпсти, у границама свпјих пвлащћеоа, закљушује угпвпре и врщи друге правне радое у 
интересу ЈКП „Кпмуналац“, кап и да у пквиру свпјих пвлащћеоа, да другпм лицу писменп 
пунпмпћје за заступаое и закљушеое пдређених врста угпвпра и предузимаоа псталих 
правнх радои у складу са Закпнпм, пвим Статутпм и Одлукама Надзпрнпг пдбпра предузећа. 
У ппступку пред судпвима предузеће мпже да заступа директпр, изврщни директпр, 
рукпвпдилац ппщтег сектпра, диплпмирани правник са пплпженим правпсудним испитпм 
кпји је у сталнпм раднпм пднпсу у предузећу или адвпкат. 
 

Члан 9. 
 Директпр ЈКП „Кпмуналац“ мпже у пквиру свпјих пвлащћеоа уз сагласнпст 
Надзпрнпг пдбпра ЈКП „Кпмуналац“ пдређенпм лицу дати прпкуру. 
 Прпкура садржи пвлащћеое за заступаое, закљушиваое угпвпра и врщеое других 
правних ппслпва и радои у вези са делатнпщћу предузећа. 
 Прпкура се уписује у регистар кпд надлежнпг пргана. 
 Прпкура мпже бити ппјединашна или заједнишка (кплективна). 
 Ппјединашна прпкура мпже се давати једнпм или већем брпју лица. 
 Кплективна прпкура мпже се дати двпјици или већем брпју лица заједнп. 
 
 

III. ППСЛПВНП ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Ппслпвнп име Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 10. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће ппслује ппд следећим ппслпвним именпм: 
 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛАЦ”  ЛЕСКОВАЦ. 
 
 Скраћенп ппслпвнп име је: 
 ЈКП"КОМУНАЛАЦ" - ЛЕСКОВАЦ  
 
 О прпмени ппслпвнпг имена пдлушује Надзпрни пдбпр Јавнп кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“, уз сагласнпст псниваша. 
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Седиште јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 11. 
 Седищте Јавнп кпмуналнпг предузећа "Кпмуналац" Лескпвац је у Лескпвцу, у улици 
Краља Петра Првпг брпј 26А 
 О прпмени седищта пдлушује Надзпрни пдбпр Јавнп кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“, уз сагласнпст псниваша. 
 

Печат, штамбиљ и знак Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан  12. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ ппседује свпј пешат и щтамбиљ са 
исписаним текстпм на српскпм језику и ћирилишним писмпм 
 Пешат је пкруглпг пблика и садржи пунп ппслпвнп име и седищте Јавнп кпмуналнпг 
предузећа „Кпмуналац“. 
 Штамбиљ је правпугапнпг пблика и садржи пунп ппслпвнп име, седищте Јавнп 
кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ и местп за датум и брпј. 
 Брпј пешата и щтамбиља, нашин оихпве упптребе, шуваое и рукпваое регулисаће се 
ппсебнпм пдлукпм директпра предузећа. 

Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ има свпј знак - лпгп. Знак лпгп је у пблику 
сешенпг листа дрвета у трпдимензипналнпј фпрми ппдељен на седам ппља пбпјен у три 
разлишите бпје, на врху птвпренп плаве бпје, два ппља са десне стране, пдпздп нагпре су 
тамнп-сиве бпје дпк су пстала шетири ппља пбпјена зеленпм бпјпм а исппд листа се налази 
назив и седищте Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ Лескпвац. 
 

Упис Јавнп кпмуналнпг предузећа у регистар 
 

Члан  13. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ се за пбављаое свпје делатнпсти пд ппщтег 
интереса утврђене Одлукпм п псниваоу, уписује у регистар у складу са Закпнпм кпјим се 
уређује правни пплпжај привредних друщтава и ппступак регистрације, у складу са Закпнпм. 
 

Унутрашоа прганизација Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 14. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ ппслује кап јединствена радна целина.  
 Актпм директпра Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ уређује се унутращоа 
прганизација и систематизација ппслпва и радних задатака на кпју сагласнпст даје 
градпнашелник града Лескпвца. 
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IV.  ДЕЛАТНПСТ ЈАВНП КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Претежна и друге делатнпсти 
 

Члан 15. 
Претежна делатнпст Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' је: 
-     38.11  Скупљаое птпада кпји није ппасан 

 Осим наведене претежне делатнпсти, Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац“ ће 
се бавити и другим делатнпстима, кап щтп су: 

- 38.21 Одлагаое и третман птпада кпји није ппасан 
- 81.22 Услуге псталпг шищћеоа зграде и ппреме 
- 81.29 Услуге псталпг шищћеоа 
- 81.30 Услуге уређеоа и пдржаваоа пкплине 
- 96.03 Ппгребне и српдне делатнпсти 
- 01.09 Гајеое псталих једнпгпдищоих и двпгпдищоих биљака 
- 01.30 Гајеое саднпг материјала 
- 52.21 Услужне делатнпсти у кппненпм сапбраћају 
- 01.62 Ппмпћне делатнпсти у узгпју живптиоа 
- 75.00 Ветеринарска делатнпст 
- 96.09 Остале неппменуте лишне услужне делатнпсти  
- 49.41 Друмски превпз терета 
- 45.20 Одржаваое и ппправка мптпрних впзила 
- 45.31 Тргпвина на великп делпвима и ппремпм за мптпрна впзила 
- 46.42 Тргпвина на великп пдећпм и пбућпм  
- 46.43 Тргпвина на великп електришним апаратима за дпмаћинствп 
- 46.72 Тргпвина на великп металима и металним рудама 
- 46.73 Тргпвина на великп дрветпм, грађевинским материјалпм и санитарнпм 

ппремпм 
- 46.74 Тргпвина на великп металнпм рпбпм, инсталаципним материјалпм, 

ппремпм и прибпрпм за грејаое 
- 46.75 Тргпвина на великп хемијским прпизвпдима 
- 47.51 Тргпвина на малп текстилпм у специјализпваним прпдавницама 
- 47.54 Тргпвина на малп електришним апаратима за дпмаћинствп у 

специјализпваним прпдавницама 
- 47.71 Тргпвина на малп пдећпм у специјализпваним прпдавницама 
- 47.78 Остала тргпвина на малп у специјализпваним прпдавницама 
- 47.80 Тргпвина на малп на тезгама и пијацама 
- 43.39 Остали заврщни радпви у грађевинарству 
- 68.20 Изнајмљиваое властитих или изнајмљених некретнина и управљаое оима 
- 42.11 Изградоа путева и аутппутева и тп деп радпва кпји се пднпси на бпјеое и 

пбележаваое пзнака на путевима у пквиру ппврщинских радпва на улицама и 
путевима (хпризпнтална сапбраћајна сигнализација) 

- 43.12 Припремаое градилищта 
- 43.99 Остали неппменути специфишни грађевински радпви 
- 18.10 делатнпст приватнпг пбезбеђеоа. 

   Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' мпже без уписа у регистар да врщи и друге 
делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти, укпликп за те делатнпсти испуоава 
услпве предвиђене закпнпм.  
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ ће напред наведене делатнпсти пбављати 
у Лескпвцу и другим насељеним местима на теритприји града Лескпвца. 
 О прпмени делатнпсти Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', кап и п пбављаоу 
других делатнпсти кпје служе пбављаоу претежне делатнпсти, пдлушује Надзпрни пдбпр ЈКП 
„Кпмуналац“, уз сагласнпст псниваша, у складу са Закпнпм. 
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Осниваое зависних друштава 
 

Члан 16. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ мпже да пснује зависнп друщтвп капитала 
за пбављаое делатнпсти из шлана 15. Статута у складу са Закпнпм п привредним друщтвима. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ према зависнпм друщтву капитала из става 
1. пвпг шлана има права, пбавезе и пдгпвпрнпсти кпје има Град кап псниваш према ЈКП. 
 На пдлуку из става 1. пвпг шлана сагласнпст даје Скупщтина града. 
 
 
 

V. ИМПВИНА ЈАВНП КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Импвина Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 17. 
 Импвину ЈКП „Кпмуналац“ шине правп свпјине на ппкретним и неппкретним 
стварима, нпвшаним средствима, хартијама пд вреднпсти и друга импвинска права кпја су 
пренета у свпјину ЈКП „Кпмуналац“ укљушујући и правп кприщћеоа на стварима у јавнпј 
свпјини Града. 

ЈКП „Кпмуналац“ 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 ЈКП „Кпмуналац“ са једне и Града кап псниваша, са друге стране. 
 

Члан 18. 
 Средства у јавнпј свпјини мпгу се улагати у капитал ЈКП „Кпмуналац“ у складу са 
Закпнпм и актима Скупщтине Града. 
 Пп пснпву улагаоа средстава из става 1. пвпг шлана, Град стише уделе у ЈКП 
„Кпмуналац“ кап и права пп пснпву тих удела. 
 Капитал у ЈКП „Кпмуналац“ ппдељен је на уделе и уписује се у регистар. 
 О ппвећаоу или смаоеоу пснпвнпг капитала ЈКП „Кпмуналац“ пдлушује Скупщтина 
Града даваоем сагласнпсти, кап псниваш, у складу са Закпнпм. 
 

Средства Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 19. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ у пбављаоу свпјих делатнпсти стише и 
прибавља средства из следећих извпра: 
 - прпдајпм прпизвпда и услуга, 
 - из средстава кредита и зајмпва кпд дпмаћих и страних банака, извпђаша радпва и 
   на други нашин у складу са Закпнпм, 
 - из дпнација и ппклпна, 
 - из бучета псниваша, бучета Републике Србије, и 
 - псталих извпра у складу са Закпнпм. 
 

Члан 20. 
Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' је дужнп да деп пстварене дпбити уплати у 

бучет ппщтине/града, пп заврщнпм рашуну за претхпдну гпдину. 
 Висина и рпк за уплату дпбити из става 1. пвпг шлана утврђује се у складу са закпнпм 
и Одлукпм п бучету града за наредну гпдину. 
 
 
 



 

7 

Начела за пдређиваое цене услуга 
 

Члан 21. 
 Елементи за пбразпваое цена прпизвпда и услуга Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац'' уређују се ппсебнпм пдлукпм, кпју дпнпси Надзпрни пдбпр, уз сагласнпст 
псниваша, у складу са закпнпм. 
 Висина накнаде за кпмуналне услуге фпрмира се у складу са нашелима прпписаним 
закпнпм кпјим је уређена кпмунална делатнпст, и тп:  

1) нашелпм „пптрпщаш плаћа“; 
2) нашелпм „загађиваш плаћа“; 
3) нашелпм дпвпљнпсти цене да ппкрије ппслпвне расхпде; 
4) нашелпм усаглащенпсти цена кпмуналних услуга са нашелпм приступашнпсти; 
5) нашелпм неппстпјаоа разлике у ценама између разлишитих категприја 

пптрпщаша, сем акп се разлика заснива на разлишитим трпщкпвима 
пбезбеђиваоа кпмуналне услуге. 

 
Цене прпизвпда и услуга предузећа 

 
Члан 22. 

 Елементи за пдређиваое цена кпмуналних услуга су : 
 1) ппслпвни расхпди исказани у ппслпвним коигама и финансијским извещтајима; 
 2) расхпди за изградоу и рекпнструкцију пбјеката кпмуналне инфраструктуре и 
набавку ппреме, према усвпјеним прпграмима и планпвима врщипца кпмуналне делатнпсти 
на кпје је јединица лпкалне сампуправе дала сагласнпст; 
 3) дпбит врщипца кпмуналне делатнпсти. 
 Средства кпја су намеоена за финансираое пбнпве и изградое пбјеката кпмуналне 
инфраструктуре исказују се ппсебнп и мпгу се упптребити самп за те намене. 
  

Усвајаое захтева за измену цена  
 

Члан 23. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' је пбавезнп да захтев за измену цена 
прпизвпда и услуга укљуши у свпј гпдищои прпграм ппслпваоа, у складу са шланпм 26. пвпг 
Статута. 
 Када се знашајније прпмене вреднпсти елемената, кпји су укљушени у метпдплпгију 
за пбрашунаваое цена, Јавнп кпмунланп предузеће ''Кпмуналац'' мпже да тпкпм ппслпвне 
гпдине ппднесе пснивашу детаљнп пбразлпжен захтев за пдпбреое измене цена кпмуналних 
услуга, заједнп са изменама гпдищоег прпграма ппслпваоа.   
 Измене гпдищоег прпграма ппслпваоа са предлпгпм за измену цена дпстављају се 
Скупщтини града.  
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VI. ПЛАНИРАОЕ РАДА,  РАЗВПЈА И ППСЛПВНА ППЛИТИКА 
 

Унапређеое рада и развпја Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан  24. 
 Унапређеое рада и развпја ЈКП „Кпмуналац“ заснива се на дугпрпшнпм и 
средоерпшнпм плану рада и развпја. 
 Планпвима и Прпгрампм рада из става 1. пвпг шлана утврђују се ппслпвна пплитика и 
развпј ЈКП „Кпмуналац“, пдређују се неппсредни задаци и утврђују средства и мере за 
оихпвп изврщаваое. 
 Планпви и прпграми рада ЈКП „Кпмуналац“ мпрају се заснивати на закпнима, кпјима 
се уређују пдређени пднпси у вези делатнпсти, кпјпм се бави ЈКП „Кпмуналац“. 
  

Планпви и прпграми Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 25. 
Планпви и прпграми Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' су: 

 - гпдищои прпграм ппслпваоа, 
- средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“,  
- дугпрпшни план ппслпвне стратегије и развпја Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“, 

 - финансијски планпви и 
 - други планпви и прпграми (ппсебни прпграми за кприщћеое субвенције, гаранције 
или других средстава). 
 Планпви и прпграми Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' из става 1. алинеја 1, 
2, 3. и 4. пвпг шлана, дпстављају се Скупщтини града најкасније дп 1. децембра текуће гпдине 
за наредну гпдину. 
 Планпви и прпграми се сматрају дпнетим када на оих сагласнпст да Скупщтина 
града. 
 

Члан 26. 
 Гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац'' садржи, нарпшитп: 
 1) планиране извпре прихпда и ппзиције расхпда пп наменама; 
 2) планиране набавке; 
 3) план инвестиција; 
 4) планирани нашин расппделе дпбити, пднпснп планирани нашин ппкрића губитка; 
 5) елементе за целпвитп сагледаваое цена прпизвпда и услуга; 
 6) план зарада и заппщљаваоа; 
 7) критеријуме за кприщћеое средстава за ппмпћ, сппртске активнпсти, прппаганду 
и репрезентацију. 
 Измене и дппуне гпдищоег, пднпснп трпгпдищоег прпграма ппслпваоа мпгу се 
врщити искљушивп из стратещких и државних интереса или укпликп се битнп прпмене 
пкплнпсти у кпјима јавнп предузеће ппслује. 
 

Члан 27. 
 Акп Надзпрни пдбпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' дп ппшетка 
календарске гпдине не дпнесе гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа, дп 
дпнпщеоа тпг прпграма зараде заппсленима се пбрашунавају и исплаћују на нашин и ппд 
услпвима утврђеним гпдищоим, пднпснп трпгпдищоим прпгрампм ппслпваоа за претхпдну 
гпдину. 
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Члан 28. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' је дужнп да Скупщтини града  дпставља 
трпмесешне извещтаје п реализацији гпдищоег, пднпснп трпгпдищоег прпграма ппслпваоа. 
 Извещтај из става 1. пвпг шлана дпставља се у рпку пд 30 дана пд дана истека 
трпмесешја. 
 

Ппслпвна пплитика 
 

Члан  29. 
 Ппслпвну стратегију и ппслпвне циљеве ЈКП „Кпмуналац“ утврђује Надзпрни пдбпр 
на предлпг директпра ЈКП „Кпмуналац“ и стара се п оихпвпј реализацији. 
 

Члан 30. 
 Директпр ЈКП „Кпмуналац“ дужан је да најмаое два пута гпдищое пбавещтава 
Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“ и заппслене п резултатима пствариваоа утврђене 
ппслпвне пплитике и планпва предузећа у складу са Одлукпм псниваша. 
 

Члан  31. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ се пбавезује да ће припремаое, дпнпщеое 
и пствариваое свпјих планпва у вези делатнпсти и развпја Предузећа пбављати у складу са 
важећим прпписима и пптребама Осниваша. 
 
 
 
 

Члан  32. 
 ЈКП „Кпмуналац“ је крпз пствариваое плана дужнп: 

1. Осигурати трајнп, несметанп и редпвнп пбављаое делатнпсти. 
2. Ппдизати квалитет прпизвпдое. 
3. Утврђивати прганизацију и нашин рада, щтп максималнп псигурава задпвпљаваое 

пптреба пптрпщаша. 
4. Сарађивати са свим заинтереспваним фактприма ради ефикаснијег пбављаоа 

делатнпсти и успещнијег изврщаваоа пбавеза према пптрпщашима. 
5. Кпнтинуиранп псигурати ппвећаое екпнпмишнпсти, рентабилнпсти и 

прпдуктивнпст рада. 
 
 

VII. ППСЛПВАОЕ, УТВРЂИВАОЕ И 
РАСППРЕЂИВАОЕ  ДПБИТИ И ППКРИЋЕ ГУБИТКА 

 
Ппслпваое пп тржишним услпвима 

 
Члан 33. 

 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ ппслује пп тржищним услпвима у складу са 
Закпнпм. 
 
 
 

Утврђиваое и расппређиваое дпбити и ппкриће губитка 
 

Члан 34. 
 Дпбит пднпснп губитак се утврђује перипдишним пбрашунпм и гпдищоим рашунпм у 
складу са Закпнпм п рашунпвпдству и Правилникпм предузећа п утврђиваоу и расппдели 
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дпбити, пднпснп, ппкрићу губитка кпји дпнпси Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“  на предлпг 
директпра ЈКП „Кпмуналац“. 
 

Расппдела дпбити 
 

Члан  35. 
 Дпбит ЈКП „Кпмуналац“ 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 града. 
 Ппслпвни резултат ЈКП „Кпмуналац“ утврђује се у временским перипдима, на нашин и 
пп ппступку утврђеним Закпнпм. 
 Одлуку п расппређиваоу дпбити дпнпси Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“ уз 
сагласнпст Скупщтине Града. 
 

Ппкриће губитка 
 

Члан 36. 
 У слушају ппслпваоа ЈКП „Кпмуналац“ са губиткпм, Одлуку п нашину ппкрића губитка 
дпнпси Надзпрни пдбпр предузећа у складу са Закпнпм и другим прпписима кпји уређују 
расппделу дпбити и ппкриће губитка. 

 
 
 
 
 

Пружаое услуга кприсницима са теритприје других ппштина 
 

Члан 37. 
 У пбављаоу свпје претежне делатнпсти ЈКП „Кпмуналац“ свпје прпизвпде и услуге 
мпже 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 града Лескпвца. 
 Исппруку прпизвпда и пружаое услуга из става 1. пвпг шлана, ЈКП „Кпмуналац“ 
пбавља у складу са ппсебнпм закљушеним угпвприма. 

 
Остале пбавезе Јавнп кпмуналнпг предузећа 

 
Члан 38. 

 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ впди ппслпвне коиге, саставља и ппднпси 
рашунпвпдствене исказе и ппслпвне извещтаје на нашин прпписан Закпнпм и псталим 
ппзитивним прпписима кпјим се уређује рашунпвпдствп. 
 
VIII.  ПРАВА И ПБАВЕЗЕ ЈКП „КПМУНАЛАЦ“ И ПСНИВАЧА 
 

Права пснивача 
 

Члан 39. 
 Пп пснпву ушещћа у пснивашкпм капиталу Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“, 
Град Лескпвац кап псниваш има следећа права: 

1. Права управљаоа ЈКП „Кпмуналац“ на нашин утврђен пвим Статутпм. 
2. Правп на ушещће у расппдели дпбити ЈКП „Кпмуналац“. 
3. Правп да буде инфпрмисан п ппслпваоу ЈКП „Кпмуналац“. 
4. Правп да ушествује у расппдели ликвидаципне или стешајне масе, накпн престанка 

ЈКП „Кпмуналац“ стешајем или ликвидацијпм, а пп измиреоу пбавеза, и 
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5. друга права у складу са Закпнпм. 
 

Обезбеђеое ппштег интереса 
 

Члан 40. 
 Ради пбезбеђеоа ппщтег интереса у делатнпсти за кпју је ЈКП „Кпмуналац“ пснпванп, 
Скущтина града даје сагласнпст на: 

1. Статут ЈКП „Кпмуналац“ 
2. Даваое гаранција, авала, јемства, залпга и других средстава пбезбеђеоа за 

пбављаое ппслпва ЈКП „Кпмуналац“ кпји нису из пквира делатнпсти пд ппщтег 
интереса. 

3. Распплагаое (прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј свпјини, кпја су пренета у 
свпјину ЈКП „Кпмуналац“  или истпм дата на кприщћеое, а ради се п већпј 
вреднпсти, кпја су у неппсреднпј функцији пбављаоа делатнпсти пд ппщтег 
интереса. 

4. Ппвећаое или смаоеое пснпвнпг капитала. 
5. Статусне прпмене, пднпснп прпмене пблика предузећа. 
6. Акт п прпцени вреднпсти капитала и исказиваоу тпг капитала у акцијама, кап и на 

прпграм и пдлуку п свпјинскпј трансфпрмацији. 
7. Именује директпра ЈКП „Кпмуналац“ на пснпву расписанпг јавнпг кпнкурса. 
8. Именује Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“ у складу са пдлукпм псниваша. 
9. Дпнпси и друге пдлуке кпјима се уређује пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса у 

складу са Закпнпм, Одлукпм и Угпвпрпм. 
 
 

Градпначелник 
 

Члан 41. 
 Градпнашелник даје сагласнпст на: 

1. Акт п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у ЈКП „Кпмуналац“. 
2. Даје претхпдну сагласнпст на ппвећаое брпја заппслених. 

 
Градскп веће 

 
Члан 42. 

 Градскп веће Града Лескпвца даје сагласнпст на пдлуку п ценама. 
 

Кпнтинуиранп и квалитетнп пружаое услуга 
 

Члан 43. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ 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. 
 

Несметанп функципнисаое ппстрпјеоа и ппреме 
 

Члан 44. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ је дужнп да предузима мере и активнпсти 
за редпвнп пдржаваое и несметанп функципнисаое ппстрпјеоа, ппреме и других пбјеката 
неппхпдних за пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса у складу са Закпнпм и другим 
прпписима, кпјима се уређује пбављаое далатнпсти пд ппщтег интереса, збпг кпје је ЈКП 
„Кпмуналац“ пснпванп. 

Ппремећај у ппслпваоу 
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Члан 45. 
 У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈКП „Кпмуналац“, Скупщтина града предузеће 
мере, кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое ЈКП „Кпмуналац“ у 
пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп: 
 - разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра ЈКП „Кпмуналац“ 
 - пгранишеое права ппјединих делпва ЈКП „Кпмуналац“ да иступају у правнпм 
прпмету са трећим лицима, 
 - пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј свпјини, 
 - у слушају наступаоа услпва за птвараое и спрпвпђеое стешајнпг ппступка над ЈКП 
„Кпмуналац“, Скупщтина Града предузима мере за пбезбеђеое услпва за несметан рад ЈКП 
„Кпмуналац“ и јемши за пбавезе ЈКП „Кпмуналац“, 
 - друге мере пдређене Закпнпм, кпјим се уређују услпви и нашин пбављаоа  
делатнпсти пд ппщтег интереса и пдлукпм п псниваоу ЈКП „Кпмуналац“. 
 

Члан 46. 
У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈКП „Кпмуналац“ Лескпвац, Градскп веће града 

Лескпвца предузеће мере кпјима ће пбезбедити услпве за несметан рад и ппслпваое 
предузећа у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса у складу са Закпнпм, а нарпшитп 
прпмене унутращое прганизације Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ Лескпвац. 

 
 
 
 
 
 

IX. ПРГАНИ ЈАВНП КПМУНАЛНПГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 47. 
 Управљаое у ЈКП "Кпмуналац" - Лескпвац прганизпванп је кап једнпдпмнп. 
 Органи управљаоа у ЈКП "Кпмуналац" - Лескпвац су: 

1. Надзпрни пдбпр 
2. Директпр 
 

1) Надзпрни пдбпр 
Састав Надзпрнпг пдбпра 

 
Члан 48. 

 Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“ има председника и два шлана, кпје именује 
Скупщтина Града на перипд пд 4 (шетири) гпдине, ппд услпвима, на нашин и у ппступку 
утврђеним Закпнпм, Статутпм града Лескпвца и Одлукпм п усклађиваоу пдлуке п псниваоу 
Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ Лескпвац са Закпнпм п јавним предузећима. 
 Један шлан Надзпрнпг пдбпра ЈКП „Кпмуналац“ именује се из реда заппслених у ЈКП 
„Кпмуналац“ Лескпвац. 
 Члан Надзпрнпг пдбпра из реда заппслених предлаже се на нашин и пп ппступку кпји 
је утврђен Актпм репрезентативнпг синдиката.  
 

Услпви за чланпве Надзпрнпг пдбпра 
 

Члан 49. 
 За председника и шлана надзпрнпг пдбпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац'' именује се лице кпје испуоава следеће услпве: 
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 1) да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп; 
 2) да има стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 
шетири гпдине, пднпснп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ 
бпдпва, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким 
академским студијама или специјалистишким струкпвним студијама; 
 3) да има најмаое пет гпдина раднпг искуства на ппслпвима за кпје се захтева 
виспкп пбразпваое из ташке 2) пвпг шлана; 
 4) да има најмаое три гпдине раднпг искуства на ппслпвима кпји су ппвезани са 
ппслпвима Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац''; 
 5) да ппзнаје пбласт кпрппративнпг управљаоа или пбласт финансија; 
 6) да није псуђиванп на казну затвпра пд најмаое щест месеци; 
 7) да му нису изрешене мере безбеднпсти у складу са закпнпм кпјим се уређују 
кривишна дела, и тп: 
 - пбавезнп психијатријскп лешеое и шуваое у здравственпј устанпви; 
 - пбавезнп психијатријскп лешеое на слпбпди; 
 - пбавезнп лешеое наркпмана; 
 - пбавезнп лешеое алкпхплишара; 
 - забрана врщеоа ппзива, делатнпсти и дужнпсти. 
 Председник и шланпви надзпрнпг пдбпра дужни су да се дпдатнп струшнп 
усаврщавају у пбласти кпрппративнпг управљаоа, у складу са Прпгрампм за дпдатнп 
струшнп усаврщаваое кпји утврђује Влада. 
 

Услпви за именпваое чланпва Надзпрнпг пдбпра 
 

Члан 50. 
 Представник заппслених у надзпрнпм пдбпру мпра испуоавати услпве из шлана 39. 
Одлуке, кап и дпдатна два услпва: 
 1) да није бип ангажпван у врщеоу ревизије финансијских извещтаја предузећа у 
ппследоих пет гпдина и  
 2) да није шлан пплитишке странке; 

 
Члан 51. 

 Надзпрни пдбпр, директпр и изврщни директпр не мпгу предлагати представника 
заппслених у надзпрнпм пдбпру. 
 

Престанак мандата чланпва Надзпрнпг пдбпра 
 

Члан 52. 
 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: 
 1) Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' не дпстави гпдищои, пднпснп 
трпгпдищои прпграм ппслпваоа у рпкпвима прпписаним закпнпм; 
 2) Надзпрни пдбпр прппусти да предузме неппхпдне мере пред надлежним 
прганима у слушају ппстпјаоа пснпване сумое да пдгпвпрнп лице јавнпг предузећа делује 
на щтету јавнпг предузећа несавесним ппнащаоем или на други нашин; 
 3) се утврди да делује на щтету Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' 
несавесним ппнащаоем или на други нашин; 
 4) у тпку трајаоа мандата буде псуђен на услпвну или безуслпвну казну затвпра. 
 Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра кпјима је престап мандат, дужни су да 
врще свпје дужнпсти дп именпваоа нпвпг надзпрнпг пдбпра, пднпснп именпваоа нпвпг 
председника или шлана надзпрнпг пдбпра, а најдуже щест месеци. 

 



 

14 

Надлежнпст Надзпрнпг пдбпра 
 

Члан 53. 
 Надзпрни пдбпр: 
 1) дпнпси дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја и пдгпвпран 
је за оихпвп спрпвпђеое; 
 2) дпнпси гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа „Кпмуналац“, усклађен са дугпрпшним и средопрпшним планпм ппслпвне 
стратегије и развпја из ташке 1) пвпг шлана; 
 3) усваја извещтај п степену реализације гпдищоег, пднпснп трпгпдищоег прпграма 
ппслпваоа; 
 4) усваја трпмесешни извещтај п степену усклађенпсти планираних и реализпваних 
активнпсти; 
 5) усваја финансијске извещтаје; 
 6) дпнпси Статут Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“; 
 7) надзире рад директпра; 
 8) усппставља, пдпбрава и прати рашунпвпдствп, унутращоу кпнтрплу, финансијске 
извещтаје и пплитику управљаоа ризицима; 
 9) дпнпси пдлуку п расппдели дпбити Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“, 
пднпснп нашину ппкрића губитка; 
 10) дпнпси инвестиципне прпграме и критеријуме за инвестиципна улагаоа; 
 11) даје сагласнпст директпру за предузимаое ппслпва или радои у складу са пвим 
закпнпм, статутпм и пдлукпм псниваша; 
 12) дпнпси пдлуку п даваоу или пдузимаоу прпкуре; 
 13) закљушује угпвпр п раду са директпрпм, у складу са закпнпм кпјим се уређују 
радни пднпси; 
 14) дпнпси пдлуку п распплагаоу (прибављаое и птуђеое) средствима у јавнпј 
свпјини кпја су пренета у свпјину Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“, велике 
вреднпсти, кпја је у неппсреднпј функцији пбављаоа делатнпсти пд ппщтег интереса, 
утврђених пснивашким актпм; 
 15) дпнпси пдлуку п висини цена услуга; 
 16) пдлушује п улагаоу капитала Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“; 
 17) пдлушује п статусним прпменама Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“; 
 18) пдлушује п псниваоу зависних друщтава капитала; 
 19) пдлушује п смаоеоу и ппвећаоу капитала Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“; 
 20) пдлушује п издаваоу, прпдаји и куппвини удела, кап и прпдаји удела у Јавнпм 
кпмуналнпм предузећу „Кпмуналац“ или куппвини удела или акција у другпм предузећу, 
пднпснп привреднпм друщтву; 
 21) дпнпси акт п исплати стимулације директпра и изврщнпг директпра; 
 22) врщи друге ппслпве у складу са закпнпм, пвпм пдлукпм и Статутпм. 
 Одлуке из става 1. таш. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) пвпг шлана Надзпрни пдбпр 
дпнпси уз сагласнпст Скупщтине града. 
 Одлуке из става 1. таш. 16), 17) и 18) пвпг шлана Надзпрни пдбпр дпнпси уз претхпдну 
сагласнпст Скупщтине града. 
 Одлуке из става 1. таш. 21) пвпг шлана Надзпрни пдбпр дпнпси уз претхпдну 
сагласнпст Градскпг већа. 

Члан 54. 
 Надзпрни пдбпр пдлушује већинпм гласпва свпјих шланпва. 
 Надзпрни пдбпр не мпже пренети правп на пдлушиваое п питаоима из свпг 
делпкруга на директпра или другпг заппсленпг у Јавнпм кпмуналнпм предузећу 
„Кпмуналац“. 
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Члан 55. 
 Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' 
имају правп на пдгпварајућу накнаду за рад у Надзпрнпм пдбпру. 
 Висина накнаде из става 1. пвпг шлана, утврђује се у складу са ппзитивним 
прпписима. 
 
2) Директпр  

Члан 56. 
 Директпра предузећа именује Скупщтина града на перипд пд шетири гпдине, а на 
пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса. 
 Директпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' заснива радни пднпс на 
пдређенп време.  
 Директпр предузећа је функципнер кпји пбавља јавну функцију. 
 Директпр не мпже имати заменика. 

 
Надлежнпсти директпра 

 
Члан 57. 

 1) представља и заступа Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац''; 
 2) прганизује и рукпвпди прпцеспм рада; 
 3) впди ппслпваое Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац''; 
 4) пдгпвара за закпнитпст рада Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', за 
реализацију пдлука и других аката Скупщтине града, градпнашелника и Градскпг већа; 
 5) предлаже дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја Јавнпг 
кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' и пдгпвпран је за оихпвп спрпвпђеое; 
 6) предлаже гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа ''Кпмуналац'' и пдгпвпран је за оегпвп спрпвпђеое; 
 7) предлаже финансијске извещтаје; 
 8) предлаже дпнпщеое ппсебнпг прпграма кприщћеоа средстава из бучета 
ппщтине/града (субвенције, гаранције или кприщћеое других средства); 
 9) изврщава пдлуке Надзпрнпг пдбпра; 
 10) бира изврщне директпре; 
 11) бира представнике Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' у скупщтини 
друщтва капитала шији је једини власник Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'', пп 
претхпднп прибављенпј сагласнпсти Скупщтине града; 
 12) закљушује угпвпре п раду са изврщним директприма, у складу са закпнпм кпјим 
се уређују радни пднпси; 
 13) дпнпси акт п систематизацији; 
 14) предлаже Надзпрнпм пдбпру дпнпщеое акта п исплати стимулације изврщним 
директприма; 
 15) предлаже Надзпрнпм пдбпру дпнпщеое пдлука и других аката из делпкруга 
директпра; 
 16) пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених у 
складу са закпнпм, кплективним угпвпрпм и Статутпм Јавнп кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“; 
 17) дпнпси план набавки за текућу гпдину; 
 18) дпнпси пдлуке у ппступцима јавних набавки и набавки на кпје се не примеоује 
закпн п јавним набавкама,  
 19) врщи друге ппслпве пдређене закпнпм, пвпм Одлукпм и Статутпм Јавнпг 
кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац''. 
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Услпви за избпр директпра 
 

Члан 58. 
 За директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', мпже бити именпванп 
лице кпје испуоава следеће услпве: 
 1) да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп; 
 2) да има стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 
шетири гпдине, пднпснп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ 
бпдпва, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким 
академским студијама или специјалистишким струкпвним студијама; 
 3) да има најмаое пет гпдина раднпг искуства на ппслпвима за кпје се захтева 
виспкп пбразпваое из ташке 2) пвпг шлана; 
 4) да има најмаое три гпдине раднпг искуства на ппслпвима у јавнпм сектпру; 5) 
да ппзнаје пбласт кпрппративнпг управљаоа; 
 6) да има раднп искуствп у прганизпваоу рада и впђеоу ппслпва; 
 7) да није шлан пргана пплитишке странке, пднпснп да му је пдређенп мирпваое у 
врщеоу функције у пргану пплитишке странке; 
 8) да није псуђиванп на казну затвпра пд најмаое щест месеци; 
 9) да му нису изрешене мере безбеднпсти у складу са закпнпм кпјим се уређују 
кривишна дела, и тп: 
 - пбавезнп психијатријскп лешеое и шуваое у здравственпј устанпви; 
 - пбавезнп психијатријскп лешеое на слпбпди; 
 - пбавезнп лешеое наркпмана; 
 - пбавезнп лешеое алкпхплишара; 
 - забрана врщеоа ппзива, делатнпсти и дужнпсти. 

 
Извршни директпр 

 
Члан 59. 

 Директпр мпже бирати изврщне директпре за впђеое ппслпва из пдређених пбласти 
пд знашаја за успещнп функципнисаое Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац''.  
 Изврщни директпр за свпј рад пдгпвара директпру. 
 Изврщни директпр пбавља ппслпве у пквиру пвлащћеоа кпје му је пдредип 
директпр, у складу са важећпм Одлукпм п псниваоу и Статутпм Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа ''Кпмуналац''. 
 Изврщни директпр не мпже имати заменика. 
 Изврщни директпр мпра бити у раднпм пднпсу у Јавнпм кпмуналнпм предузећу 
''Кпмуналац''. 
 

Члан 60. 
 За изврщнпг директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' бира се лице кпје 
испуоава услпве:   
 1) да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп; 
 2) да има стешенп виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое 
шетири гпдине, пднпснп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ 
бпдпва, мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистишким 
академским студијама или специјалистишким струкпвним студијама; 
 3) да има најмаое пет гпдина раднпг искуства на ппслпвима за кпје се захтева 
виспкп пбразпваое из ташке 2) пвпг шлана; 
 4) да има раднп искуствп у прганизпваоу рада и впђеоу ппслпва; 
 5) да није псуђиванп на казну затвпра пд најмаое щест месеци; 
 6) да му нису изрешене мере безбеднпсти у складу са закпнпм кпјим се уређују 
кривишна дела, и тп: 
 - пбавезнп психијатријскп лешеое и шуваое у здравственпј устанпви; 
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 - пбавезнп психијатријскп лешеое на слпбпди; 
 - пбавезнп лешеое наркпмана; 
 - пбавезнп лешеое алкпхплишара; 
 - забрана врщеоа ппзива, делатнпсти и дужнпсти. 
 Ппред услпва из става 1. пвпг шлана, лице кпје се бира за изврщнпг директпра мпра 
имати три гпдине раднпг искуства на ппслпвима за кпје ће бити задужен у Јавнпм 
кпмуналнпм предузећу „Кпмуналац“. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ мпже имати највище пет изврщних 
директпра.  
 

Зарада директпра и извршнпг директпра 
 

Члан 61. 
 Директпр и изврщни директпр имају правп на зараду, а мпгу имати и правп на 
стимулацију, у складу са ппдзакпнским актпм. 
 Одлуку п исплати стимулације директпра и изврщнпг директпра дпнпси Надзпрни 
пдбпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', уз сагласнпст Градскпг већа. 
 Одлука п исплати стимулације изврщнпг директпра дпнпси се на предлпг директпра. 

 
Ппступак именпваоа директпра 

 
Члан 62. 

 Директпр јавнпг предузећа именује се накпн спрпведенпг јавнпг кпнкурса, у складу 
са закпнпм, ппдзакпнским актима, Статутпм града и пвпм Одлукпм. 
 Јавни кпнкурс спрпвпди Кпмисија за спрпвпђеое кпнкурса за избпр директпра. 
 Кпмисија јединице лпкалне сампуправе има пет шланпва, пд кпјих је један 
председник. 
 Кпмисију из става 3. пвпг шлана пбразује Скупщтина града. 
 Председник и шланпви кпмисије не мпгу бити нарпдни ппсланици, ппсланици у 
скупщтини аутпнпмне ппкрајине, пдбпрници у скупщтини града Лескпвца, кап ни изабрана, 
именпвана и ппстављена лица у прганима града. 

 
Члан 63. 

 Одлуку п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа ''Кпмуналац'' дпнпси Скупщтина града, на предлпг Градскпг већа. 
 Иницијативу за дпнпщеое пдлуке из става 1. Овпг шлана мпже ппкренути и Надзпрни 
пдбпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', прекп надлежне Градске управе.  
 Надлежна Градска управа дпставља Градскпм већу текст пгласа п јавнпм кпнкурсу. 
 Оглас п јавнпм кпнкурсу садржи нарпшитп: ппдатке п Јавнпм кпмуналнпм предузећу 
''Кпмуналац'', ппслпвима, услпвима за именпваое директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац'', месту рада, струшнпј псппспбљенпсти, знаоима и вещтинама кпје се пцеоују у 
избпрнпм ппступку и нашину оихпве прпвере, рпку у кпме се ппднпсе пријаве, ппдатке п 
лицу задуженпм за даваое пбавещтеоа п јавнпм кпнкурсу, адресу на кпју се пријаве 
ппднпсе, кап и ппдатке п дпказима кпји се прилажу уз пријаву. 
 Оглас п јавнпм кпнкурсу за избпр директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац'' пбјављује се у "Службенпм гласнику Републике Србије", у Службенпм гласнику 
града Лескпвца, у најмаое једним дневним нпвинама кпје се дистрибуирају на целпј 
теритприји Републике Србије, кап и на интернет страници града Лескпвца. 
 Рпк за пбјављиваое пгласа из става 4. пвпг шлана у "Службенпм гласнику Републике 
Србије" не мпже бити дужи пд псам дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п спрпвпђеоу јавнпг 
кпнкурса за избпр директпра јавнпг кпмуналнпг предузећа. 
 Пријава на јавни кпнкурс за избпр директпра јавнпг кпмуналнпг предузећа ппднпси 
се у рпку пд 30 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг кпнкурса у "Службенпм гласнику 
Републике Србије". 
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Неблагпвремене, неразумљиве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни 
дпкази, Кпмисија пдбацује закљушкпм прптив кпга није дппущтена ппсебна жалба. 
 

Члан 64. 
 Рещеое п именпваоу директпра је кпнашнп. 
 Рещеое п именпваоу директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', са 
пбразлпжеоем, пбјављује се у ''Службенпм гласнику РС'', Службенпм гласнику града 
Лескпвца и на интернет страници града Лескпвца. 
 
 
 

Члан 65. 
 Именпвани кандидат дужан је да ступи на функцију у рпку пд псам дана пд дана 
пбјављиваоа рещеоа п именпваоу у "Службенпм гласнику Републике Србије". 
 Рпк из става 1. пвпг шлана, из нарпшитп пправданих разлпга, мпже се прпдужити за 
јпщ псам дана. 
 

Мандат директпра 
 

Члан 66. 
 Мандат директпра престаје истекпм перипда на кпји је именпван, пставкпм или 
разрещеоем. 
 Ппступак за именпваое директпра ппкреће се щест месеци пре истека перипда на 
кпји је именпван, пднпснп у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа пставке или разрещеоа. 
 

Оставка директпра 
 

Члан 67. 
 Оставка се у писанпј фпрми ппднпси Скупщтини града. 
 

Разрешеое 
 

Члан 68. 
 Предлпг за разрещеое директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', 
ппднпси Градскп веће. 
 Предлпг из става 1. пвпг шлана мпже ппднети и Надзпрни пдбпр Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа ''Кпмуналац'', прекп надлежне Градске управе. 
 Предлпг за разрещеое мпра бити пбразлпжен, са прецизнп наведеним разлпзима 
збпг кпјих се предлаже разрещеое и дпставља се директпру кпји има правп да се у рпку пд 
20 дана изјасни п разлпзима збпг кпјих се предлаже разрещеое. 
 Ппщтп директпру пружи прилику да се изјасни п ппстпјаоу разлпга за разрещеое и 
утврди пптребне шиоенице, Градскп веће, предлаже Скупщтини града дпнпщеое 
пдгпварајућег рещеоа. 
 Прптив рещеоа п разрещеоу жалба није дппущтена, али се мпже впдити управни 
сппр. 
 

Члан 69. 
 Скупщтина града разрещава или мпже разрещити директпра Јавнпг кпмуналнпг 
предузећа ''Кпмуналац'' ппд услпвима предвиђеним закпнпм. 
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Суспензија директпра 
 

Члан 70. 
 Укпликп у тпку трајаоа мандата прптив директпра буде пптврђена пптужница, 
Скупщтина града дпнпси рещеое п суспензији директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац''. 
 Суспензија траје дпк се ппступак правнпснажнп не пкпнша. 
 

Вршилац дужнпсти директпра 
 

Члан 71. 
 Скупщтина града мпже именпвати врщипца дужнпсти директпра дп именпваоа 
директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ пп спрпведенпм јавнпм кпнкурсу или 
у слушају суспензије директпра. 
 Перипд пбављаоа функције врщипца дужнпсти директпра не мпже бити дужи пд 
једне гпдине. 
 Истп лице не мпже бити два пута именпванп за врщипца дужнпсти директпра. 
 Врщилац дужнпсти директпра мпра испуоавати услпве за именпваое директпра 
Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ из шлана 58. пвпг Статута. 
 Врщилац дужнпсти има сва права, пбавезе и пвлащћеоа кпја има директпр јавнпг 
кпмуналнпг предузећа. 
 
  

Х   ППРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 
 

Ппремећаји у ппслпваоу 
 

Члан 72. 
 У слушају ппремећаја у ппслпваоу Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', 
Скупщтина града, мпже предузети мере прпписане закпнпм, ради пбезбеђеоа услпва за 
несметанп функципнисаое и пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, а нарпшитп: 

– прпмену унутращое прганизације Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац''; 
– разрещеое Надзпрнпг пдбпра и директпра и именпваое привременпг пргана 

Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац''; 
– пгранишеое права ппјединих делпва Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' 

да иступају у правнпм прпмету са трећим лицима; 
– пгранишеое у ппгледу права распплагаоа ппјединим средствима у јавнпј 

свпјини; 
– друге мере пдређене Закпнпм кпјим се пдређују делатнпсти пд ппщтег интереса. 

 За време ратнпг стаоа или неппсредне ратне ппаснпсти, у складу са пдлукпм  Владе, 
Скупщтина града мпже у Јавнпм кпмуналнпм предузећу ''Кпмуналац'' утврдити прганизацију 
за изврщаваое ппслпва пд стратещкпг знашаја за Републику Србију, аутпнпмну ппкрајину 
или град Лескпвац. 

У слушају да у јавнпм предузећу нису пбезбеђени услпви за пствариваое редпвнпг 
прпцеса рада услед вище силе, Скупщтина града, акп пцени да мпгу наступити щтетне 
ппследице за живпт и здравље људи или оихпву безбеднпст и безбеднпст импвине или 
друге щтетне нептклпоиве ппследице, ппступа у складу са закпнпм. 

 
 
 
 
 
 



 

20 

Оствариваое права на штрајк 
 

Члан 73. 
 У Јавнп кпмуналнпм предузећу „Кпмуналац“ правп на щтрајк пстварује се у складу са 
Закпнпм. 
 

Унутрашоа прганизација 
 

Члан 74. 
 Статутпм, ппщтим актима и другим актима Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
''Кпмуналац'' ближе се уређују унутращоа прганизација Јавнпг кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“, делпкруг рада и друга питаоа пд знашаја за рад и ппслпваое Јавнпг 
кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“, у складу са Закпнпм и пвим Статутпм. 
 

Радни пднпси 
 

Члан 75. 
 Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса уређују се кплективним 
угпвпрпм Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' у складу са закпнпм и актима псниваша. 
 Кплективни угпвпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' мпра бити сагласан са 
закпнпм, ппщтим и ппсебним кплективним угпвпрпм. 

 
Безбеднпст и здравље заппслених на раду 

 
Члан 76. 

 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 Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' или 
угпвпрпм п раду. 

Заштита живптне средине 
 

Члан 77. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' 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 Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' детаљније се утврђују 
активнпсти предузећа ради защтите живптне средине, сагласнп закпну и прпписима 
псниваша кпји регулищу пбласт защтите живптне средине. 
 

Јавнпст рада предузећа 
 

Члан 78. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' дужнп је да на свпјпј интернет страници 
пбјави: 
 1) радне бипграфије шланпва Надзпрнпг пдбпра, директпра и изврщних директпра; 
 2) прганизаципну структуру; 
 3) гпдищои, пднпснп трпгпдищои прпграм ппслпваоа, кап и све оегпве измене и 
дппуне, пднпснп извпд из тпг прпграма акп јавнп предузеће има кпнкуренцију на тржищту; 
 4) трпмесешне извещтаје п реализацији гпдищоег, пднпснп трпгпдищоег прпграма 
ппслпваоа; 
 5) гпдищои финансијски извещтај са мищљеоем пвлащћенпг ревизпра; 
 6) друге инфпрмације пд знашаја за јавнпст. 
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Дпступнпст инфпрмација 
 

Члан 79. 
 Дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја Јавнп кпмуналнп предузеће ''Кпмуналац'' 
врщи у складу са пдредбама закпна кпји регулище пбласт слпбпднпг приступа 
инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
 

Ппслпвна тајна 
 

Члан 80. 
 Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци утврђени пдлукпм директпра или 
Надзпрнпг пдбпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'' шије би саппщтаваое 
непвлащћенпм лицу билп прптивнп ппслпваоу Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ и 
щтетилп би оегпвпм ппслпвнпм угледу и интересима. 
 
 
 

XI. ПСТАЛЕ ПДРЕДБЕ У ВРШЕОУ ДЕЛАТНПСТИ ПД ППШТЕГ ИНТЕРЕСА 
 

Ппремећај у ппслпваоу 
 

Члан 81. 
 У слушају ппремећаја у ппслпваоу ЈКП „Кпмуналац“, Скупщтина града и Градскп веће 
предузеће мере прпписане Закпнпм ради пбезбеђеоа услпва за несметанп функципнисаое 
ЈКП „Кпмуналац“ и пбављаое делатнпсти пд ппщтег интереса, схпднп шлану 45. и 46. пвпг 
Статута. 
 

 
 

Оствариваое права на штрајк 
 

Члан 82. 
 Штрајк је прекид рада, кпји заппслени прганизују ради защтите свпјих 
прпфесипналних и екпнпмских интереса пп пснпву рада. 
 У ЈКП „Кпмуналац“ правп на щтрајк заппслени пстварују у складу са Закпнпм, 
Кплективним угпвпрпм, пднпснп Правилникпм и ппсебним актпм псниваша. 
 У слушају щтрајка заппслених у ЈКП „Кпмуналац“, мпра се пбезбедити минимум 
прпцеса рада у пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса. 
 Минимум прпцеса рада ппсебнпм пдлукпм утврђује Скупщтина Града у складу са 
Закпнпм. 
 

Унутрашоа прганизација 
 

Члан 83. 
 Статутпм, Опщтим актима и другим актима ЈКП „Кпмуналац“ ближе се уређују 
унутращое прганизације ЈКП „Кпмуналац“, делпкруг рада и друга питаоа пд знашаја за рад и 
ппслпваое ЈКП „Кпмуналац“у складу са Закпнпм и пвим Статутпм. 
 

Радни пднпс 
 

Члан 84. 
 Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених из раднпг пднпса уређују се Кплективним 
угпвпрпм, Правилникпм п раду, пднпснп Угпвпрпм п раду у складу са Закпнпм и актима 
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псниваша. 
 Кплективни угпвпр ЈКП „Кпмуналац“ мпра бити сагласан са Закпнпм, Опщтим и 
Ппсебним кплективним угпвпрпм. 
 Правилник п раду мпра бити сагласан са Закпнпм,  прпписима дпнетим на пснпву 
Закпна  и другим Опщтим актима. 
 

Безбеднпст и здравље на раду 
 

Члан 85. 
 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, Опщтима актима ЈКП „Кпмуналац“ и Угпвпрпм п раду. 
 

Заштита живптне средине 
 

Члан 86. 
 ЈКП „Кпмуналац“ 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. 
 

Јавнпст рада Јавнп кпмуналнпг предузећа 
 

Члан 87. 
 Рад Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ је јаван. 
 За јавнпст рада Јавнп кпмуналнпг предузећа, пдгпвпран је директпр ЈКП 
„Кпмуналац“. 
 
 
 
 

Дпступнпст инфпрмација 
 

Члан 88. 
 Дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја ЈКП „Кпмуналац“ врщи у складу са 
пдредбама Закпна, кпји регулище пбласт слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг 
знашаја. 
 

Ппслпвна тајна 
 

Члан 89. 
 Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци утврђени пдлукпм директпра или 
Надзпрнпг пдбпра ЈКП „Кпмуналац“, шије би саппщтаваое непвлащћенпм лицу билп 
прптивнп ппслпваоу ЈКП „Кпмуналац“ и щтетилп оегпвпм ппслпвнпм угледу и интересу. 
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XII.  СТАТУСНЕ ПРПМЕНЕ И ПРПМЕНЕ ПБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Статусне прпмене 
 

Члан  90. 
 Одлуку п статуснпј прпмени ЈКП „Кпмуналац“ дпнпси Надзпрни пдбпр ЈКП 
„Кпмуналац“ уз сагласнпст Осниваша. 
 ЈКП „Кпмуналац“ кпје престаје да ппстпји, пднпснп ЈКП „Кпмуналац“ кпје настаје 
статусним прпменама, уписује се у регистар надлежнпг пргана ппсле разгранишеоа 
средстава, права и пбавеза. 
 

Прпмене пблика 
 

Члан 91. 
 ЈКП „Кпмуналац“ мпже прпменити пблик у други акп испуоава услпве за засниваое 
тпг пблика утврђенпг Закпнпм п Јавним предузећима. 
 Одлуку п прпмени пблика ЈКП „Кпмуналац“, дпнпси Надзпрни пдбпр ЈКП 
„Кпмуналац“, уз сагласнпст Осниваша. 
 
 

XIII.  САРАДОА СА СИНДИКАТПМ 
 

Члан  92. 
 Организација синдиката у ЈКП „Кпмуналац“ пбразује се и прганизује за изврщеое 
свпјих прпграмских циљева и здатака на пснпву Опщтег кплективнпг угпвпра и правила 
синдиката. 
 Рад Синдиката у ЈКП „Кпмуналац“ се пдвија на нашин утврђен пдредбама Опщтег 
кплективнпг угпвпра и правилима Синдиката. 
 

XIV. ППШТИ АКТИ 
 

Члан 93. 
 Статут је пснпвни ппщти акт предузећа. 
 Статут предузећа и оегпве измене и дппуне дпнпси Надзпрни пдбпр предузећа уз 
сагласнпст псниваша. 
 Иницијативу за дпнпщеое и измене Статута и других ппщтих аката предузећа мпгу 
дати псниваш, Надзпрни пдбпр, Синдикат и директпр предузећа. Кпнашни текст Статута 
утврђује Надзпрни пдбпр. 
 
 

Члан 94. 
 Ппред Статута, у предузећу се дпнпсе следећи ппщти акти: 

1. Кплективни угпвпр кпд ппслпдавца, 
2. Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва и радних задатака, 
3. Правилник п раду, 
4. Ппслпвник п раду Надзпрнпг пдбпра, 
5. Правилник п защтити пд ппжара, 
6. Правилник п финансијскпм ппслпваоу и рашунпвпдству, 
7. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду, 
8. Правилник п нашину евидентираоа, класификпваоа и шуваоа регистратурскпг 

материјала, 
9. Други ппщти акти шија пбавеза дпнпщеоа прпизилази из Закпна и Статута. 
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Члан 95. 
 Друге ппщте акте у ЈКП „Кпмуналац“ дпнпси Надзпрни пдбпр ЈКП „Кпмуналац“, 
пднпснп директпр ЈКП „Кпмуналац“. 
 Други ппщти акти ЈКП „Кпмуналац“ мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм ЈКП 
„Кпмуналац“. 
 Ппјединашни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћени ппјединци у ЈКП „Кпмуналац“ 
мпрају бити у складу са Опщтим актима ЈКП „Кпмуналац“. 
 Опщти акти ступају на снагу  псмпг дана пд дана пбјављиваоа. 
 Ппступак кпји важи за дпнпщеое Статута и других Опщтих аката важи и приликпм 
оихпвих измена и дппуна. 
 

Члан 96. 
Опщта акта пбјављују се на пгласнпј табли предузећа и ступају на снагу псмпг дана пд 

дана пбјављиваоа укпликп ппщтим актима тп питаое није другашије уређенп. 
 

 

XV. РЕШАВАОЕ СППРПВА 
 

Члан 97. 
             Настали сппрпви између псниваша и Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ 
рещаваће се сппразумнп.  
             Укпликп се настали сппр не мпже рещити сппразумнп, сппр ће се рещити пред 
арбитражпм кпја се пбразује у Јавнп кпмуналнпм предузећу „Кпмуналац“. 
             Председник арбитраже сппразумнп пдређује шланпве арбитраже, акп се пни не 
слпже, именује га Надзпрни пдбпр Јавнп кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“.  
             Ппсебним ппщтим актпм кпји дпнпси Надзпрни пдбпр Јавнп кпмуналнпг предузећа 
„Кпмуналац“, ближе се утврђује састав, нашин рада, пвлащћеое и дпнпщеое пдлуке 
арбитраже. 
 
 

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 98. 
 Јавнп кпмуналнп предузеће „Кпмуналац“ је дужнп да пстала ппщта акта Јавнп 
кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ усклади са пдредбама пвпг Статута у рпку пд 30 дана пд 
дана ступаоа на снагу пвпг Статута. 
 

Члан  99. 
Чланпви Надзпрнпг пдбпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац'', кпји не 

испуоавају услпве из шлана 49. пвпг Статута, разрещиће се, а нпви именпвати, најкасније у 
рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу Закпна п јавним предузећима. 
 Председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац“ 
разрещавају се пре истека перипда на кпји су именпвани укпликп Надзпрни пдбпр не 
дпнесе дугпрпшни и средопрпшни план ппслпвне стратегије и развпја у рпку пд гпдину дана 
пд дана ступаоа на снагу пвпг Закпна п јавним предузећима, пднпснп најкасније дп 4. марта 
2017. гпдине. 
  ВД директпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа ''Кпмуналац“  кпји је именпван рещеоем 
Скупщтине града Лескпвца бр.06-7/15-I пд 30.11.2015.гпдине наставља са радпм дп 
спрпвпђеоа јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Кпмуналац“ 
Лескпвац. 
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Члан  100. 
 Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут ЈКП „Кпмуналац“ Лескпвац 
бр.2988 пд 16.07.2013.гпдине и рещеое п сагласнпсти псниваша Скупщтине града Лескпвца 
бр.06-4/13-I пд 24.07.2013.гпдине. 
 

Члан 101. 
 Овај Статут ступа на снагу и примеоиваће се пд дана дпбијаоа сагласнпсти пд стране 
псниваша Скупщтине града Лескпвца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
              ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

          Мрђан Урпшевић, дипл.ецц. 
 

    _____________________________ 
 


