На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 други закон),
члана 46., 48., 49. и 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
број 15/2016) и члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине
Блаце“ број 7/08, 8/13, 1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној
дана 13.11.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ
1. РАЗРЕШАВА СЕ СНЕЖАНА САВИЋ, из Кашевара, општина Блаце, дипломирани
инжењер грађевине, дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем
у Блацу.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
општине Блаце“ и на званичној интернет страници општине Блаце.
Образложење
Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач.
Одредбама члана 46. Закона о јавним предузећима прописано је мандат директора
престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем (став 1.), одредбама
члана 48. наведеног закона прописано је да предлог за разрешење директора јавног предузећа
чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, подноси надлежни
орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (став 2.), те да предлог мора
бити образложен, са прецизно наведеним разлозима за разрешење и достављен директору,
који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење
(став 3.), те да пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за
разрешење и утврди потребне чињенице, надлежни орган јединице локалне самоуправе,
предлаже оснивачу доношење одговарајућег акта (став 4.).
Одредбама члан 49. и 50. Закона о јавним предузећима прописани су разлози за
разрешење директора пре истека периода на који је именован, између осталог, ако се утврди
да нестручно и несавесно обавља дужности директора и поступа супротно пажњи доброг
привредника и има пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у
јавном предузећу, те је дошло до знатног одступања од остваривања основног циља
пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа, ако се утврди да
делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем
или на други начин, као и у другим случајевима прописаним законом.
Одредбама члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце прописано је да
Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са законом.
Општинско веће општине Блаце, као надлежни орган за поступање, на седници
одржаној дана 07.10.2017. године донело је предлог број II-119-18891/2017 за разрешење
директорке Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Снежане Савић, који
је достављен директорки Јавног комуналног предузећа на изјашњење у смислу члана 48. став

4. Закон о јавним предузећима, на који се директорка у законском року изјаснила писаним
путем актом број 2641 од 30.10.2017. године.
Општинско веће општине Блаце, као надлежни орган јединице локалне самоуправе, је на
седници одржаној дана 09.11.2017.године, након разматрања писаног изјашњења директорке
Јавног комуналног предузећа „Блаце“, Снежане Савић, број 2641 од 30.10.2017. године,
одбило њено изјашњење као неосновано, те је у том смислу Скупштини општине Блаце, као
надлежном органу за одлучивање, поднело предлог број II-119-2076/2017 од 09.11.2017.
године, за разрешење директорке Јавног комуналног предузећа „Блаце“ Блаце, Снежане
Савић, са наведеним следећим разлозима:
1.због нестручног и несавесног обављања дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Блаце“ и поступања супротно пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и
извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло је до одступања од
остваривања основног циља постојања јавног предузећа на начин што је установљен
губитак јавног предузећа за 2016. годину у висини од 11.276.241,82 динара, као и
губитак за прво тромесечје 2017. године је 2.559.000,00 динара.
Пословање је негативно за комплетну 2016.годину а наставило се и у 2017.години.
2.Неизвршавање и неспровођење Одлуке Надзорног одбора бр. 1188 од 25.08.2016. која
се односи на побољшање наплате потраживања од купаца а којом се обавезује руководство
предузећа да ће правна лица која након опомене не измире своја дуговања буду утужена а
физичка лица бити искључена са градске водоводне и канализационе мреже до коначне
исплате дуга или потписивања споразума о репрограму дуга.
3.Неизвршавање налога односно одлука оснивача – Општине Блаце. Директор Јавног
комуналног предузећа није поступио по налогу председника општине Блаце, бр. II-3521654/17 од 01.09.2017. године, којим је наложено да се у потпуности примењује Одлука
Скупштине општине Блаце о комуналном уређењу а у делу одређивања комуналне услуге
управљања комуналним отпадом, да повуче све фактуре издате привредним субјектима који
обављају производну делатност а које нису обрачунате у складу са наведеном одлуком, као и
да позове такве привредне субјекте да закључе уговор о коришћењу ове комуналне
услуге.Такође директор Јавног комуналног предузећа „Блаце“ није поступио по налогу
Општинске управе општине Блаце-одељења за инспекцијске послове, буџетску инспекцију и
ревизију бр.III-03-355-1476/2017 од 09.08.2017.којим је наложено Јавном комуналном
предузећу да настави са пружањем услуге снабдевања водом за пиће мештанима села
Џепница, узимајући у обзир то да су Законом о комуналним делатностима дефинисане
обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних прекида у испоруци воде,
као што је то био случај у селу Џепница.
4.Јавно комунално предузеће „Блаце“ током 2016.и 2017.године пре подношења појединачне
пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, обрачуната средства за исплату
зарада запослених на обрасцу ЗИП-1, није достављало на оверу јединици локалне
самоуправе која је његов оснивач, те је на тај начин поступљено супротно члану 3. Уредбе
о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима и члану 66. став
1. Закона о јавним предузећима.
5.Јавно комунално предузеће „Блаце“ није примењивало основицу за обрачун зарада
(вредност бода), већ је на основу одлука директора предузећа противзаконито
повећавана основица за обрачун зарада свим запосленима.Зарада за децембар 2016.
године са 78,20 повећана је на 88,60 динара, свим запосленима и то на основу Одлуке
директора бр. 65/1 од 17. јануара 2017.године, што није у складу са одредбама члана 4.
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је регулисано да су
ништавне све одредбе општег или појединачног акта којима се повећавају основице,
коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава
износ плата и другог сталног примања.На напред наведени начи директор предузећа као
овлашћено и одговорно лице предузећа деловало је на штету јавног предузећа,
кршењем директорских дужности, несавесним понашањем.

6.Јавно комунално предузеће „Блаце“ није до краја 2016. године у складу са чланом 111.
(ц3)-самостални члан закона о изменама и допунама Закона о раду, са већином запослених
закључило уговоре о раду или анексе уговора о раду са свим обавезним елементима који су
прописани чланом 33. Закона о раду. Већина уговора или анекса уговора о раду не садржи
новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду, чиме је предузеће поступило
супротно члану 33. Закона о раду. На тај начин је директорка предузећа Снежана Савић
деловала и радила на штету предузећа, кршећи директорске дужности несавесним и
противзаконитим понашањем.
На основу напред наведеног, имајући у виду да је директорка Јавног комуналног
предузећа „Блаце“ Снежана Савић, одговорна да у складу са одредбама члана 26. Закона о
јавним предузећима, води пословање јавног предузећа, да одговара за законитост рада јавног
предузећа, да предузима мере за спровођење планова пословне стратегије и развоја јавног
предузећа, те да није поступала у складу са својим законским обавезама, чиме је
проузроковала штету јавном предузећу, кршењем директорских дужности, несавесним
обављањем дужности и поступањем супротно пажњи доброг привредника, а пропустима у
доношењу и извршавању одлука у организовању послова у јавном предузећу, довела је и до
одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа, то је Скупштина
општине Блаце на седници одржаној дана 13.11.2017.године, разматрајући предлог
Општинског већа општине Блаце, као надлежног предлагача и изнете наводе за разрешење
дужности директорке Јавног комуналног предузећа, позивајући се на правни основ за
доношење решења о разрешењу који је садржан у одредбама члана 46., 48., 49. и 50. Закона о
јавним предузећима, након спроведене расправе, усвојила предлог за разрешење директорке
Јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, Снежане Савић, дипломираног
инжењера грађевине, већином гласова од укупног броја одборника - 17 одборника (од укупно
25 одборника) и донела одлуку као у диспозитиву решења.
Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од
30 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Снежани Савић, из Кашевара, Јавном комуналном предузећу
„Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви.
Број: I-119-2076/2017
У Блацу, дана 13.11.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ПРЕДСЕДНИК
Милош Васиљевић с.р

