Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-323/21-V
Датум: 23. децембар 2021. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени
лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу
(''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3.
Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен
текст), на седници одржаној дана
23. децембра 2021. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Предлога одлуке о измени Oдлуке о оснивању
Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац
I
Утврђује се Предлог одлуке о измени Oдлуке о оснивању Јавног предузећа
''Путеви'' Крагујевац и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.
II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се
Владимир Максимовић, члан Градског већа за комуналне делатности.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о измени
Oдлуке о оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац (у даљем тексту: Закључак),
садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18),
члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број
8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'',
бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа
(''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је
Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком
одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других
аката, као и начин решавања појединих питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за
упућивање Предлога одлуке о измени Oдлуке о оснивању Јавног предузећа ''Путеви''
Крагујевац, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-384/21
Датум: 22. децембар 2021. год.
Крагујевац
ГРАДСКО ВЕЋE
- за председника Градског већа Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став
1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон),
чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број
8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја прва Одлуке
о организацији градских управа града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број
37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:
Нацрт одлукe о измени Oдлуке
о оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац
Нацрт одлукe о измени Oдлуке о оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац
("Службени лист града Крагујевца", број 37/17-пречишћен текст, 17/19 и 29/20), припремљен
је у складу са одредбама:
1.
члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије''
број 15/16 и 88/19)
2.
члана 40. став 1. тачка 28. Статута града Крагујевца („Службени лист града
Крагујевца“ број 8/19);
као и у складу са одредбама:
- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују
Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'' број 21/21) и
- Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката
(''Службени лист града Крагујевца'' број 23/21).
Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт одлукe о измени Oдлуке о
оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац и уколико то учините, за представника
предлагача на седници Градског већа одређује се Владимир Максимовић, члан Градског
већа за комуналне делатности.
ВД НАЧЕЛНИКА,
Зорица Ђорић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србије'' број 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 28.
Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници одржаној
дана ___.децембра 2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о измени Oдлуке о оснивању
Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац
Члан 1.
У члану 8. Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац, (''Службени
лист града Крагујевца'' број 37/17-пречишћен текст, 17/19 и 29/20) - у даљем тексту: Одлука,
брише се став 3. Досадашњи ставови 4, 5. и 6. постају ставови 3, 4. и 5.
Члан 2.
Обавезује се Надзорни одбор Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац да у року од 30
(тридесет) дана од дана регистрације ове Одлуке, усагласи Статут са одредбама ове
Oдлуке и достави га надлежном органу оснивача на сагласност.
Члан 3.
Овлашћује се законски заступник Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац да изврши
упис промена података код Агенције за привредне регистре.
Члан 4.
Овлашћује се Одбор за нормативна акта да изврши правно-техничку редакцију,
утврди и објави пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Крагујевца''.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о измени Oдлуке о оснивању Јавног предузећа
''Путеви'' Крагујевац (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 5. став 3.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 15/16 и 88/19)
којим је прописано да Скупштина која врши права оснивача, доноси акт о оснивању јавног
предузећа и члана 40. став 1. тачка 28. Статута града Крагујевца („Службени лист града
Крагујевца“, број 8/19) којим је прописано да Скупштина оснива јавна предузећа, друштва
капитала, установе и друге облике правног организовања, врши надзор над њиховим радом
и обезбеђује њихово функционисање.
Разлог за доношење Одлуке садржан је у неопходности усклађивања Одлуке са
фактичким стањем јер ЈП Путеви нема могућност обављања делатности управљача пута је
је та делатност Одлуком о измени Oдлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
Шумадија Крагујевац број: 023-269/21-I, коју је Скупштина града Крагујевца донела на
седници одржаној 10.децембра 2021.године, додељена ЈКП Шумадија које ту делатност
може да обавља у пуном капацитету у складу са законом.
Циљ доношењa Одлуке је отклањање непрецизности у одредби члана 8. оснивачког
акта Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац, која би тумачењем довела до тешкоћа у
примени, узимајући у обзир да је Одлуком о измени Oдлуке оснивању Јавног комуналног
предузећа Шумадија Крагујевац, Јавном комуналном предузећу Шумадија Крагујевац,
додељен статус управљача пута.

Чланом 1. Одлуке извршена је измена у члану 8. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа ''Путеви'' Крагујевац, (''Службени лист града Крагујевца'' број 37/17-пречишћен
текст, 17/19 и 29/20), тако да након измене гласи:
''Члан 8.
Претежна делатност Предузећа је:
42.11 - Изградња путева и аутопутева
Делатност из става 1. овог члана обухвата следеће послове:
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити јавних путева и некатегорисаних путева града Крагујевца;
- коришћење јавног пута и некатегорисаног пута и некатегорисаног пута (организовање и
контрола наплате накнада за употребу јавног пута и некатегорисаног пута, вршење јавних
овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута и некатегорисаног пута;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута и некатегорисаног
пута;
- уступање радова на одржавању јавног пута и некатегорисаног пута;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
јавног пута и некатегорисаног пута;
- планирање изградње, реконструкција, одржавања и заштите јавног пута и некатегорисаног
пута;
- означавање јавног пута и некатегорисаног пута;
- вођење евиденције о јавним путевима и некатегорисаним путевима и о саобраћајно-техничким
подацима за те путеве;
- вршење јавних овлашћења поверених законом.
Предузеће има искључиво право обављања делатности из овог члана.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз претходну сагласност
оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која јој је поверена у обавези је да у свом
рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе поверене делатности.
Обавља административне и друге информационе послове у складу са одлукама органа града.''
Чланом 2. Одлуке утврђена је обавеза Надзорног одбора Јавног предузећа ''Путеви''
Крагујевац да у року од 30 (тридесет) дана од дана регистрације Одлуке о измени одлуке о
оснивању Јавног предузећа ''Путеви'' Крагујевац, усагласи Статут са одредбама ове одлуке
и достави га надлежном органу оснивача на сагласност.
Чланом 3. Одлуке утврђено је овлашћење законског заступника Јавног предузећа
''Путеви'' Крагујевац да изврши упис промена података код Агенције за привредне регистре.
Чланом 4. Одлуке дато је овлашћење Одбору за нормативна акта да изврши
правно-техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног
предузећа ''Путеви'' Крагујевац.
Чланом 5. Одлуке уређено је питање ступања на снагу Одлуке, односно да иста у
складу са чланом 196. став 4. Устава Републике Србије (''Службени гласник Републике
Србије'' број 98/06) ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Доношење Одлуке не повлачи исплату средстава из буџета Града.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ:______________
У Крагујевцу, дана ________ 2021. године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић

