
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
општине Књажевац 

 

ГОДИНА V – БРОЈ 24 24.ДЕЦЕМБАР 2012.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 
 

      
1 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 
4/09) и члана 31. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа «Дирекција за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац» Књажевац («Сл. 
лист општина», број 5/96, 13/96, 14/97, 23/01, 8/05 
и „Сл. лист општине Књажевац“, број 5/09), 
Скупштина општине Књажевац на седници 
одржаној 21.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
пословања ЈП «Дирекција за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац» Књажевац са 
финансијским планом прихода и расхода за 2013. 
годину и Програмом уређења грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2013. годину, 
који је усвојио Управни одбор Предузећа на 
седници одржаној 11.12.2012. године, одлуком број  
2078/2-12. 
 

II 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац», а примењиваће се од 01.01.2013. 
године, ради почетка примене Програма 
пословања ЈП «Дирекција за развој, урбанизам и 
изградњу општине Књажевац» Књажевац са 
финансијским планом прихода и расхода за 2013. 
годину и Програмом уређења грађевинског 
земљишта општине Књажевац за 2013. годину, 
који је усвојио Управни одбор Предузећа на 
седници одржаној 11.12.2012. године.  
 

III 
 

Решење доставити: ЈП «Дирекција за 
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац» 

Књажевац, Oдељењу за привреду и друштвене 
делатности и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023- 55/2012- 01 
21.12.2012. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц       

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

 
2 

На основу члана 30. Статута општине 
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 
4/09) и члана 6а. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад «Др Михајло Ступар» у Књажевцу 
(«Сл. лист општина», број 7/96 и 14/97), Скупштина 
општине Књажевац на седници одржаној 
21.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Центра за социјални рад «Др Михајло Ступар» у 
Књажевцу за 2013. годину, број  55103-7-205/012, и 
финансијски план Центра за социјални рад „др 
Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2013. годину – део 
који се финансира из буџета општине Књажевац, 
као и финансирање услуга социјалне заштите у 
оквиру буџета локалне самоуправе, број 4 55100-
5-4/2012-3, које је донео Управни одбор Центра за 
социјални рад «Др Михајло Ступар» у Књажевцу, 
на седници одржаној 11.12.2012. године.  
 

II 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац», а примењиваће се од 01.01.2013. 
године, ради почетка реализације Програма.    
 

III 
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Решење доставити: Центру за социјални 
рад «Др Михајло Ступар» у Књажевцу, Одељењу 
за привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
финансије и буџет и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 022- 39/2012-01                                                                                 
21.12.2012. године                                                                                    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

3 
На основу члана 30. Статута општине 

Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 
4/09) и члана 17. Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке «Његош» у Књажевцу («Сл. лист 
општина», број: 3/95, 7/96, 14/97, 3/98, 10/05 и „Сл. 
лист општине Књажевац, број 5/09 и 7/2010), 
Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 21.12.2012. године,  
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Народне библиотеке «Његош» у Књажевцу за 
2013. годину  број 91/2,  који је усвојио Управни 
одбор Народне библиотеке «Његош», на седници 
одржаној 29.11.2012. године. 
 

II 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац», а примењиваће се од 01.01.2013. 
године, ради почетка примене Програма рада 
Народне библиотеке «Његош» у Књажевцу за 
2013. годину.  
 

III 
 

Решење доставити: Народној библиотеци 
«Његош» у Књажевцу, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности и архиви општине 
Књажевац. 
 
Број: 022- 40/2012- 01 
21.12.2012. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

4 
На основу члана 30. Статута општине 

Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 
4/09) и члана 10. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Завичајног музеја у Књажевцу 

са постојећим прописима («Сл. лист општина», 
број 14/97, 3/98, 4/05 и „Сл. лист општине 
Књажевац“, број 5/09 и 7/2010), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
21.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 
Завичајног музеја у Књажевцу за 2013. годину број 
631-268/12 који је усвојио Управни одбор 
Завичајног музеја, на седници одржаној 
07.12.2012. године. 
 

II 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац», а примењиваће се од 01.01.2013. 
године, ради почетка примене Програма рада 
Завичајног музеја у Књажевцу за 2013. годину. 
 

III 
 

Решење доставити: Завичајном музеју у 
Књажевцу, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности и архиви општине Књажевац. 
 
Број: 022- 41/2012- 01 
21.12.2012. године                                                                            
К њ а ж е в а ц      

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

5 
На основу члана 30. Статута општине 

Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 
4/09) и члана 10. Одлуке о усаглашавању 
организације рада Дома културе у Књажевцу са 
постојећим прописима («Сл. лист општина», број 
14/97, 10/99, 15/201, 8/05 и „Сл. лист општине 
Књажевац“, број 5/09 и 7/2010), Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
21.12.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са 
предлогом потребних средстава за програмске 
активности и материјалне трошкове Дома културе 
«Књажевац» у Књажевцу за 2013. годину број 194 
који је усвојио Управни одбор Дома културе 
«Књажевац» у Књажевцу, на седници одржаној 
13.12.2012. године,  
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II 

 
Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у «Службеном листу општине 
Књажевац», а примењиваће се од 01.01.2013. 
године, ради почетка примене Програма рада са 
предлогом потребних средстава за програмске 
активности и материјалне трошкове Дома културе 
«Књажевац» у Књажевцу за 2013. годину. 
 

III 
 

Решење доставити: Дому културе 
«Књажевац» у Књажевцу, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности и архиви општине 
Књажевац. 
 
Број: 022 - 42/2012- 01 
21.12.2012. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц       

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

6 
На основу члана 27. Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа ''Бањица'' (''Сл. лист општине 
Књажевац'' 19/2012), Управни одбор Јавног 
предузећа ''Бањица'', на седници одржаној дана 
13.11.2012. године доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Статута 

 
I 

 
             УСВАЈА СЕ Статут о измени и допунама 
Статута Јавног предузећа ''Бањица'', са текстом 
као у прилогу. 
 

II 
 
             Oдлуку доставити: оснивачу на даљу 
надлежност и архиви Јавног предузећа. 
 

III 
 

              Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Књажевац''. 
 
Број: 12/2012                                                                    
Дана: 13.12.2012. године             

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА, 

                                                  Бобан Марковић, с.р. 
 
 

7 
На основу члана 27. Закона о јавним 

предузећима (''Сл. гласник РС'' број 25/2000, 
25/2002, 107/2005, 108/2005- испр.и 123/2007- др. 
закон), члана 14. Одлуке о оснивању јавног 
предузећа ''Бањица'' (''Сл. лист општине 
Књажевац'' број 19/2012) и члана 30. Статута 
општине Књажевац (''Сл. лист општине Књажевац'' 
број 4/2009), Скупштина општине Књажевац, на 
седници одржаној дана 21.12.2012. године донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о 
измени и допуни Статута Јавног предузећа 
''Бањица'', број 11/1/2012, који је усвојен на 
седници Управног одбора Одлуком број 12/2012 од 
13.12.2012. године 
 

2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Књажевац'', из разлога окончања 
поступка регистрације и почетка рада Предузећа. 

 
 
3. Решење доставити: Јавном предузећу, 

Одељењу за привреду и друштвене делатности и 
архиви општине Књажевац. 
 
Број: 023-57/2012-01                                                                          
21.12.2012. године                                                                             
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

8 
На основу члана 99. Пословника о раду 

Скупштине општине Књажевац, Скупштина 
општине Књажевац, на седници одржаној 
21.12.2012. године, донела је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Доноси се Решење о давању сагласности 
на Статут о измени и допуни Статута Јавног 
предузећа „Бањица“ уз брисање става 2. у члану 4. 
и члана 23. Статута.  
 

 Закључак објавити у „Службеном листу 
општине Књажевац“.  

 
 Закључак доставити: Јавном предузћу, 

Одељењу за привреду и друштвене делатности 
Општинске управе општине Књажевац и архиви 
општине Књажевац.  
 



24.ДЕЦЕМБАР 2012 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 24 СТРАНА 4 

 

 
Број: 023 – 57/2012-01                                                                          
Дана: 21.12.2012. године                                                                      
К њ а ж е в а ц  

ПРЕДСЕДНИК СО, 
Драган Манчић, с.р. 

9 
На основу члана 22. Одлуке о радним 

телима Скупштине општине Књажевац (''Сл. лист 
општине Књажевац'' број 5/2009) и члана 8 Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Бањица“ (''Сл. лист општине Књажевац 
број 23/2012) , Комисија за нормативну делатност, 
представке и жалбе на седници одржаној дана 
24.12.2012. године утврђује и објављује 
пречишћени текст Одлуке о оснивању јавног 
предузећа ''Спортско-туристички ресурси 
Књажевац'' Књажевац, који садржи Одлуку о 
оснивању Јавног предузећа „Бањица“ (Сл.лист 
општине Књажевац“ бр: 19/2012) и Одлуку о 
изменама и допунама одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Бањица“ (Сл.лист општине Књажевац“ 
бр: 23/2012). 
 
  

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 

КЊАЖЕВАЦ'' КЊАЖЕВАЦ 
- ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ -  

Члан 1 

Овом Одлуком општина Књажевац, 
Милоша Обилића 1 Књажевац, матични број 
07212674, као једини члан привредног друштва, 
оснива Јавно предузеће за управљање спортским 
и другим комплексима, под називом ''Спортско-
туристички ресурси Књажевац'' Књажевац ( у 
даљем тексту: јавно предузеће). 

Јавно предузеће се оснива и послује у 
циљу:  

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од 
општег интереса на подручју општине Књажевац, у 
циљу обезбеђивања ефикасног управљања 
спортским и другим комплексима и пружања 
услуга у обављању спортско рекреативних 
активности грађана; 
2. старања и обезбеђивања услова за очување, 
коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима 
3. развоја, заштите и унапређивања обављања 
делатности од општег интереса;  
4. стицања добити;  

5. остваривања другог Законом утврђеног 
интереса.  
 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ  

Члан 2  

          Јавно предузеће послује под пословним 
именом Јавно предузеће ''Спортско-туристички 
ресурси Књажевац'' Књажевац. 

Члан 3  

Седиште јавног предузећа је у Књажевцу, 
улица Милоша Обилића бр.1.  

О промени назива и седишта јавног предузећа 
одлуку доноси оснивач. 

Члан 4  

Јавно предузеће има свој печат, штамбиљ 
и знак који садржи назив и седиште предузећа.  

Печат, штамбиљ и знак утврђују се Статутом.  
 

ДЕЛАТНОСТ  

Члан 5  

Претежна делатност јавног предузећа је: 

93.11 делатност спортских објеката. 

Јавно предузеће се оснива и за обављање 
следећих делатности: 

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи 
боравак 
56.10 делатност ресторана и покретних 
угоститељских објеката 
77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за 
рекреацију и спорт;  
85.51 спортско и рекреативно образовање;  
82.30 организовање састанака и сајмова;  
93.19 остале спортске активности;  
93.21 делатност забавних и тематских паркова;  
93.29 остале забавне и рекреативне делатности;  

О промени делатности јавног предузећа одлучује 
оснивач.  

Члан 6  

Јавно предузеће може без уписа у судски 
регистар да врши друге делатности које служе 
обављању делатности које је уписало у судски 
регистар, у мањем обиму или повремено, или које 
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доприносе потпунијем искоришћавању капацитета 
и материјала који се употребљава за вршење 
уписане делатности.  

 
ОСНОВНИ КАПИТАЛ  

Члан 7  

Јавно предузеће из става 1 овог члана  за 
обављање делатности од општег интереса може 
користити добра и средства у својини општине 
Књажевац, у складу са позитивним прописима који 
уређују обављање делатности од општег интереса 
и овом Одлуком. 

Оснивач обезбеђује оснивачки улог за 
оснивање и почетак рада јавног предузећа.  
Укупан уписани основни капитал јавног предузећа 
износи 100.000.00 динара (словима: сто хиљада 
динара) . 

Оснивач не обезбеђује неновчани улог за 
оснивање и почетак рада јавног предузећа. 

 
ПРАВНИ ОДНОС ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

И ОСНИВАЧА  

Члан 8 

Оснивач има право управљања јавним 
предузећем на начин утврђен Законом.  

Члан 9 

Оснивач одговара за обавезе јавног 
предузећа у случајевима прописаним Законом.  

Члан 10 

У случају статусних промена, права и 
обавезе јавног предузећа преносе се на правне 
следбенике.  

Члан 11 

У случају поремећаја или прекида у 
обављању делатности, услед више силе или 
других разлога који се нису могли предвидети, 
односно спречити, јавно предузеће је дужно да без 
одлагања обавести оснивача и предузме мере 
прописане Законом и Одлуком Скупштине општине 
на отклањању узрока поремећаја, односно 
прекида.  

У случају поремећаја у пословању јавног 
предузећа, Општинско веће предузима оперативне 
и друге мере у складу са Законом којима ће 
обезбедити услове за несметано функционисање 
предузећа и обављање делатности за које је јавно 
предузеће основано.  

Члан 12 

У случају штрајка у јавном предузећу се 
мора обезбедити минимум процеса рада у 
обављању делатности у складу са Законом и 
Одлуком оснивача.  

Начин обезбеђивања минимума процеса 
рада утврђује се општим актом јавног предузећа, у 
складу са законом. 

Члан 13  

Остала међусобна права, обавезе и 
одговорности између оснивача и јавног предузећа 
уредиће се уговором. 

Члан 14 

Ради обезбеђивања заштите јавног 
интереса, надлежни органи оснивача дају 
сагласност на акте и радње јавног предузећа. 
 

Скупштина општине: 

- даје сагласност на Статут, 
- даје сагласност на статусне промене, 
- даје сагласност на улагање капитала, 
- даје сагласност на акт о оснивању зависног 

друштва капитала 
- даје сагласност на програм и одлуку о 

својинској трансформацији, 
- даје сагласност на критеријуме за 

расподелу добити, 
- даје сагласност на програм рада и 

годишњи финансијски план, 
- именује и разрешава вршиоца дужности 

директора, 
- именује и разрешава директора, 
- именује и разрешава чланове управног и 

надзорног одбора, 
- разматра годишњи извештај о раду и 

пословању јавног предузећа, 
- врши и друге послове, у складу са законом. 
 

Општинско веће: 

- даје сагласност на ценовник услуга, 
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- даје сагласност на прибављање и отуђење 
имовине јавног предузећа веће вредности 
од износа утврђеног за јавне набавке мале 
вредности, сходно одредбама Закона о 
јавним набавкама, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег 
интереса за које је основано јавно 
предузеће, 

- даје сагласност на инвестиционе програме 
и програме и критеријуме за инвестициона 
улагања, 

- даје сагласност на давање гаранција, 
авала, јемстава, залога и других 
средстава, обезбеђења за послове који 
нису из оквира делатности од општег 
инетереса, 

- даје сагласност на акт о општим условима 
за пружање услуга, 

- даје претходну сагласност о кредитном 
задуживању јавног предузећа  

- разматра извештаје Надзорног одбора 
јавног предузећа, 

- врши и друге послове, у складу са законом. 
 

Председник општине: 

- даје сагласност на акт о унутрашњој 
организацији и систематизацији, 

- врши и друге послове, у складу са законом. 
 

СТИЦАЊЕ ПРИХОДА, РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И 
ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА  

Члан 15  

Јавно предузеће остварује приход и стиче 
добит обављањем своје регистроване делатности, 
пружањем услуга на тржишту и из других извора у 
складу са Законом.  

Члан 16  

Одлуку о расподели добити доноси 
Управни одбор приликом усвајања годишњег 
обрачуна, на предлог директора.  

Одлука о расподели добити Управног одбора 
доставља се на сагласност оснивачу.  

Одлуком из става 1. овог члана део 
средстава по основу добити усмерава се оснивачу 
и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних 
прихода. 

Члан 17 

Уколико по годишњем обрачуну јавно 
предузеће искаже губитак, Управни одбор, у 
складу са важећим прописима доноси одлуку о 
покрићу губитака, која се доставља оснивачу на 
сагласност.  

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ 
ПРОМЕТУ  

Члан 18 

Јавно предузеће послује као самостални 
привредни субјект.  

Члан 19 

Јавно предузеће има право да у правном 
промету закључује уговоре и врши и друге правне 
послове и радње у оквиру своје делатности.  

Члан 20 

Јавно предузеће одговара за своје обавезе 
целокупном својом имовином.  

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ  

Члан 21 

Јавно предузеће заступа и представља 
директор.  

Јавно предузеће могу заступати и друга 
лица у складу са Законом.  

Члан 22 

Директор јавног предузећа, уз сагласност 
оснивача, може одређеном лицу дати прокуру, у 
складу са Законом.  

УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ  

Члан 23 

Органи јавног предузећа су:  

1. Управни одбор, као орган управљања,  

2. директор, као орган пословођења,  

3. Надзорни одбор, као орган надзора.  

Управни одбор и директор чине управу јавног 
предузећа.  
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УПРАВНИ ОДБОР  

Члан 24 

Председника и чланове управног одбора 
именује и разрешава оснивач у складу са Законом, 
овом Одлуком и Статутом предузећа.  

Мандат председника и чланова управног одбора 
траје 4 године.  

Члан 25 

Управни одбор броји 5 чланова од којих су 
обавезно 3 члана преставници оснивача, а 2 члана 
могу бити представници запослених у јавном 
предузећу.  

Представници запослених предлажу се на начин 
утврђен Статутом Предузећа.  

Члан 26  

Председник Управног одбора може да има 
заменика кога одређује оснивач актом о 
именовању управног одбора.  

Члан 27 

Управни одбор:  

1. утврђује пословну политику,  
2. доноси планове рада и развоја и годишњи 
програм пословања,  
3. доноси Статут,  
4. одлучује о повећању и смањењу капитала,  
5. одлучује о статусним променама, променама 
облика предузећа,  
6. доноси одлуке о ценама својих услуга,  
7. доноси одлуке о расподели добити и покрићу 
губитка, по прибављеном мишљењу Надзорног 
одбора,  
8. доноси акт о општим условима за вршење 
услуга,  
9. доноси инвестиционе програме и програме и 
критеријуме за инвестициона улагања,  
10. доноси одлуке о располагању имовином веће 
вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности,  
11. даје смернице директору за остваривање 
пословне политике,  
12. усваја извештаје о пословању предузећа и 
годишњи обрачун,  

13. врши и друге послове утврђене овом Одлуком 
и Статутом Јавног предузећа. 

 
ДИРЕКТОР  

Члан 28 

Директора јавног предузећа именује и 
разрешава оснивач у складу са Законом, овом 
Одлуком и Статутом предузећа.  

Мандат директора траје 4 (четири) године.  

Директора јавног предузећа именује 
Скупштина општине Књажевац, на предлог 
Комисије за именовања и постављења, 
одликовања и награде. 

Члан 29 

Оснивач може до именовања директора 
јавног предузећа да именује вршиоца дужности 
директора.  

Вршилац дужности директора може 
обављати ту функције најдуже једну годину.  

Члан 30 

Директор јавног предузећа:  

1. организује и руководи радом и пословањем 
предузећа; 
2. представља и заступа предузеће;  
3. стара се о законитости рада и одговара за 
законитост рада предузећа;  
4. предлаже основе пословне политике, план и 
програм рада и предузима мере за њихово 
спровођење;  
5. самостално одлучује и располаже новчаним 
средствима до износа утврђеног Одлуком 
Управног одбора;  
6. утврђује унутрашњу организацију предузећа и 
систематизацију радних места;  
7. учествује у раду управног одбора и извршава 
његове одлуке;  
8. стара се о благовременој изради периодичних 
извештаја и годишњег обрачуна и подноси 
извештај управном одбору;  
9. предлаже инвестиционе програме, врши 
набавку и продају основних и других средстава до 
износа утврђеног одлуком управног одбора уз 
сагласност оснивача;  
10. врши и друге послове утврђене овом Одлуком 
и Статутом.  
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Члан 31  

Директор предузећа за свој рад одговара 
Управном одбору и оснивачу.  

НАДЗОРНИ ОДБОР  

Члан 32 

Председника и чланове надзорног одбора 
предузећа именује и разрешава оснивач у складу 
са овом Одлуком и Статутом предузећа.  

Мандат чланова надзорног одбора траје четири 
године.  

Члан 33  

Надзорни одбор броји 3 члана од којих су 
обавезно 2 члана представници оснивача а 1 члан 
може бити представник запослених у предузећу.  

Представници запослених предлажу се на 
начин утврђен Статутом.  

Члан 34 

Надзорни одбор:  

1. врши надзор над законитошћу рада управе 
предузећа;  
2. прегледа годишње обрачуне и утврђује да ли су 
сачињени у складу са прописима;  
3. даје мишљење о предлозима за расподелу 
добити;  
4. разматра извештаје ревизора;  
5. подноси извештај о резултатима надзора 
оснивачу и Управном одбору предузећа, најмање 
једанпут годишње, 
6. обавља и друге послове утврђене овом 
Одлуком и Статутом предузећа.  

 
ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ ИМОВИНЕ И 

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЧОВЕКОВЕ 
СРЕДИНЕ  

Члан 35 

Органи јавног предузећа и запослени 
дужни су да организују обављање делатности на 
начин који осигурава безбедност на раду као и да 
спроведу потребне мере за заштиту на раду, за 
безбедност имовине, за заштиту и унапређење 
човекове средине.  

Члан 36 

Предузеће је дужно да у обављању своје 
делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење човекове средине и да 
спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.  

ПОСЛОВНА ТАЈНА  

Члан 37 

Пословном тајном сматрају се подаци 
утврђени одлуком директора Предузећа чије би 
саопштавање неовлашћеном лицу било противно 
пословању Предузећа и штетило би његовом 
пословном угледу и интересима.  

Као пословна тајна не могу се утврдити 
подаци који су по закону јавни, или подаци о 
кршењу закона, добрих пословних обичаја и 
начела пословног морала.  

 
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ  

Члан 38 

У току пословања предузеће може вршити 
статусне промене (спајање, припајање, подела и 
сл.) као и промену облика у складу са Законом и 
овом Одлуком, уз сагласност Оснивача. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 39 

Управни одбор јавног предузећа дужан је 
да у року од 60 дана од именовања донесе Статут 
и достави оснивачу на усвајање. 

Члан 39а 

          Органи Јавног предузећа „Бањица“ 
Књажевац,  именовани решењима Скупштине 
општине 022-19/2012-01 од 30.10.2012 и 022-
33/2012-01 од 04.12.2012 године настављају са 
радом као органи Јавног предузећа „Спортско-
туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.  
 
          Вршилац дужности директора Јавног 
предузећа „Бањица“ Књажевац,  именован 
решењем Скупштине општине број: 023-34/2012-01 
од 30.10.2012 године наставља се  радом на 
функцији вршиоца дужности директора Јавног 
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предузећа „Спортско-туристички ресурси 
Књажевац“ Књажевац.  
 
          Статут и акта донета од стране органа 
Јавног предузећа основаног Одлуком број 023-
18/2012-01 од дана 01.10.2012. године, постају 
акти Јавног предузећа „Спортско-туристички 
ресурси Књажевац“ Књажевац”.  
 
 
САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БАЊИЦА'' 
Службени лист општине Књажевац бр. 19/2012. 
 

Члан 40 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Књажевац". 
 

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ОДЛУКЕ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БАЊИЦА'' 
Службени лист општине Књажевац бр. 23/2012.  
 

Члан 7. 
 

          Управни одбор предузећа је у обавези да 
усклади Статут предузећа у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке и исти достави 
Скупштини општине Књажевац на сагласност.'' 
 

Члан  8. 
      
          Овлашћује се Комисија за нормативну 
делатност, представке и жалбе да у року од три 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке сачини 
и објави пречишћен текст Одлуке. 
 

Члан  9. 
 
         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Књажевац'', из разлога окончања поступка 
регистрације и почетка рада  а у циљу  обављања 
делатности овог правног субјекта за које је 
основано. 
 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 10. 

 
Пречишћени текст Одлуке објавити у 

„Службеном листу општине Књажевац“.  
 

 
КОМИСИЈА ЗА НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ, 

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 
 
Број: 023-58/2012-01                                                                      
Датум: 24.12.2012. год.                                                                            
К њ а ж е в а ц   

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 
Весна Живковић 
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