ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 25 СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана 09.07.2019. године са почетком у 11 часова одржана је 25. редовна сједница
Скупштине у сали Општинске управе. Разматрано је укупно 8 тачака дневног реда.

-

На овом засједању разматрене су и усвојене следеће одлуке:
Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа – којом се оснива јавно
комунално предузеће. Оснивач предузећа је Општина Кнежево. Предузеће има
статут, који доноси скупштина предузећа, а која ближе уређује пословње и
управљање Предузећем. Пословно име Предузећа гласи Јавно комунално
предузеће „Водовод“ д.о.о. Кнежево. Сједиште Предузећа је у Кнежеву, Улица
Индустријска број 1. Предузеће ће обављати слиједеће дјелатности:
38.11 прикупљање неопасног отпада;
38.21 обрада и одлагање неопасног отпада;
38.32 рециклажа ( прерада) разврстаних материјала;
39.00 дјелатност санације (ремедијације) животне средине и остале услуге
управњаља отпадом;
81.22 остале дјелатности чишћења зграда и објеката;
96.03 погребне и припадајуће дјелатности;
96.09 остале личне и услужне дјелатност, д.н.;
36.00 прикупљање, пречишћавање и снадбјевање водом;
37.00 канализација;
49.41 друмски превоз робе;
43.12 припремни радови на градилишту;
43.11 уклањање објеката;
42.11 изградња путева;
52.10 складиштење робе;
52.21 услужне дјелатности у копненом саобраћају;
52.24 претовар терета;
52.29 остале помоћне дјелатности у превозу;
77.12 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) камиона;
77.39 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и
материјалних добара, д.н.;
81.29 остале дјелатности чишћења;
01.30 гајење садног материјала и украсних биљака;
81.30 услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина;
08.12јелатности копова шљунка и пијеска; вађење глине и каолина.
Имовину Предузећа чини право својине на покретним и непокретним
стварима и друга права која предузеће има на улозима или је стекло
пословањем. Неновчаним улозима сматрају се улози у стварима и
правима, удјелима и акцијама у другим предузећима, као и извршени рад
и пружене услуге. Вриједност неновчаног улога одређује оснивач
Предузећа посебном одлуком, којој претходи налаз овлаштеног судског
вјештака или ревизора којим се утврђује вриједност улога у стварима и

-

-

правима. Органи Предузећа су: Скупштина, Надзорни одбор и Управа.
Скупштину Предузећа чини Скупштина општине.
Одлука о именовању в.д. директора ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево – којом се
за в.д. директора ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево именује Радован Ђукарић, који
је био и једини приједлог. В.д. директор именује се до окончања провођења
конкурсне процедуре и има задатак да обави послове уписа предузећа у судски
регистар.
Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ д.о.о.
Кнежево – којом су именовани в.д. чланови Надзорног одбора у следећем
саставу:
 Сузана Гојковић;
 Бојан Обрадовић;
 Небојша Вуковић.

Такође, на овој сједници донесено је и једно рјешење и то:
-

Рјешења о именовању чланова Савјета за безбједност саобраћаја на
подручју општине Кнежево – којим је именован Савјет за безбједност
саобраћаја у следећем саставу:
 Горан Боројевић – предсједник, начелник Општине;
 Борко Алексић – члан, представник Полицијске станице Кнежево;
 Новица Бркић – члан, представник Ауто – мото Савеза РС;
 Бојан Обрадовић – члан, представник Одјељења за просторно уређење и
стамбено- комуналане послове;
 Нада Калабић – члан, представник Одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности;
 Неђо Алексић – члан, представник Ватрогасне јединице;
 Горан Алексић – члан, представник школе.,
Осим наведеног, дат је и Закључка о давању сагласности на колективни
годишњи одмор ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево у периоду од
05.08.2019 до 30.08.2019.године, због теже организације рада и мањка радника у
наведеном периоду.

