
На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА „СИНГИДУНУМ”, СЕКТОР 1, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА СУРЧИН 
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације комплекса 
„Сингидунум”, Сектор 1, градска општина Сурчин (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „ZAP” , Стјепана Љубише 17, Београд, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду плана обезбедиће компанија 
„Singidunum – buildings” д.о.о, Београд, Вука Караџића 6.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације комплекса „Синги-
дунум”, Сектор 1, градска општина Сурчин.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
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501.3-65/2016-V-04 од 15. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5. ст. 1. и 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћенoм границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-52/16 од 22. августа 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” 
и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине је, дописом 
бр. 501.3-155/2016-V-04 од 31. августа 2016. године доста-
вио мишљење у коме наводе да се може донети Решење о 
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље 
„Др Милан Јовановић Батут” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-52/16, 12. септембра 2016. године.
Секретар

Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА „СИНГИДУНУМ”, СЕКТОР 5, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА СУРЧИН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације комплекса 

„Сингидунум”, Сектор 5, градска општина Сурчин (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план;

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу „ZAP” , Стјепана Љубише 17, Београд, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду плана обезбедиће компанија 
„Singidunum – buildings”, д.о.о, Београд, Вука Караџића 6.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).
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7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације комплекса „Синги-
дунум”, Сектор 5, градска општина Сурчин.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-64/2016-V-04 од 15. јула 2016. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратеш-
ке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћенoм границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-52/16 од 22. августа 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Бео-
градски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд” 
и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине је, дописом 
бр. 501.3-157/2016-V-04 од 31. августа 2016. године доста-
вио мишљење у коме наводе да се може донети Решење о 
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље 
„Др Милан Јовановић Батут” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-53/16, 12. септембра 2016. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЧЕТИ-
РИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА И 

ВОЖДОВАЦ НАСЕЉЕ ПАДИНА

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна плана детаљне регула-
ције четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац 
– насеље Падина (у даљем тексту: Измена и допуна измена 
и допуна Плана детаљне регулације).

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације пове-
рава се предузећу за пројектовање, урбанизам и консалтинг 
„ПРОЈЕКТУРА” д.о.о. из Београда, Живојина Жујовића 24, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана доношења одлуке о изради плана.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Драган Атанацковић, Београд, Цвета-
нова Ћуприја бр. 18.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део подручја градске општине Звез-
дара, део блока дефинисан саобраћајницама планираним 
Планом детаљне регулације четири месне заједнице општи-
на Звездара и Вождовац – насеље Падина („Службени лист 
Града Београда”, број 14/05), са везама инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,6 hа.

У оквиру намене простора предметног плана нису пла-
нирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узи-
мајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је 
да план не представља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката предвиђених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. 
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Бе-
ограда” и представља саставни део документације плана.

O б р а з л ож е њ е
Изради изменa и допунa предметног плана приступиће 

се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана де-
таљне регулације четири месне заједнице општина Звездара 
и Вождовац – насеље Падина.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део подручја градске општине Звез-
дара, део блока дефинисан саобраћајницама планираним 
Планом детаљне регулације четири месне заједнице општи-
на Звездара и Вождовац – насеље Падина („Службени лист 
Града Београда”, број 14/05), са везама инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,6 hа.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације пове-
рава се предузећу за пројектовање, урбанизам и консалтинг 
„ПРОЈЕКТУРА” д.о.о. из Београда, Живојина Жујовића 24, 
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које је дужно да Нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана доношења Одлуке о изради плана. Средства за из-
раду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће 
Драган Атанацковић, Београд, Цветанова Ћуприја 18.

У оквиру намене простора предметног плана нису пла-
нирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
150/2016-V-04 од 15. августа 2016. године), утврдио је да 
Измена и допуна предметног плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-54/16 од 7. септембра 2016. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 

природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Бео-
градски водовод и канализацијa, ЈКП „Зеленилo – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-161/2015-V-04 од 9. септембра 2016. год.) и Завод за 
заштиту природе Србије, (допис бр. 020-1768/2 од 15. сеп-
тембра 2016. године), доставили су мишљење у коме наводе 
да се може донети Решење о неприступању изради стратеш-
ке процене утицаја планираних намена на животну средину 
предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зелени-
ло – Београд”, Градски завод за јавно здравље и Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили 
тражено мишљење у законском року, па се у складу са од-
редбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра 
да су сагласни са Предлогом решења о неприступању изра-
ди стратешке процене утицаја планираних намена на жи-
вотну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-54/16 22. септембра 2016. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗВЕЗДАРА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 46. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15), 
донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНK У МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Звездара, пре истека времена на које је 
изабран, због оставке:

– Јелени Папић, са изборне листе Александар Вучић – 
Србија побеђује;

– проф. др Aлександри Томић, са изборне листе Алек-
сандар Вучић – Србија побеђује;

– Драгану Шутановцу, са изборне листе Демократска 
странка – Звездара ради.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011 -1- 46, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 29. септембра 2016. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звез-
дара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 
13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15) и члана 11. Пословника 
Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист Града 
Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10, 39/12 и 28/15), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Потврђује се мандат oдборницима Скупштине Градске 
општине Звездара изабраним на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године године, и то:

– Михаилу Досковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Србија побеђује;

– Александру Ђуричић, са изборне листе Александар 
Вучић – Србија побеђује;

– Беки Зејнулаховић, са изборне листе Демократска 
странка Звездара ради.

Мандат новим одборницима почиње да тече даном по-
тврђивања мандата и траје до престанка мандата одборни-
ка овог сазива Скупштине.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011 – 1- 47, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 63. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС‘‘, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13 142/14, 68/15 – др.закон и 103/15) члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14) члана 19.Статута Градске општине Звездара („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 
36/13, 41/13 – исправка и 40/15) и члана 19. Статута Град-
ске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, 
бр.43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), донела је

ОДЛУКУ
 О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗ-

ДАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Звездара за 2016. 

годину („Службени лист Града Београда”, број 85/15 ) члан 
1. мења се и гласи:
I Укупни приходи и примања  568.265.078
Буџетска средства 468.496.501
Донације 3.112.831
Неутрошена средства из претходне године 96.655.746
II Укупни расходи и издаци 568.265.078
Текући буџетски расходи и издаци 565.152.247
Донације 3.112.831
III Буџетски суфицит/дефицит 0

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:

1) укупних приходa и примања у износу од динара 568.265.078
2) укупних расхода и издатака у износу од динара 568.265.078
3) буџетског суфицита у износу од динара

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 3.728.880 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране 

сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Звездара.

Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
Приходи буџета Градске општине Звездара за 2016. го-

дину у укупном износу од 568.265.078 динара по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима:

Еко-
номска 
класи-
фик.

Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 96.655.746
711 Порез на доходак грађана (7,95% остварених на општини) 216.436.892

711 Порез на доходак грађана од самосталних делатности (4% 
остварених на општини 7.400.000

713 Порез на имовину и земљиште (16% наплаћених на 
општини) 167.029.637

Еко-
номска 
класи-
фик.

Приходи Износ

713 Порез на пренос апсолутних права (2% наплаћених на 
општини) 6.078.112

714 Локалне комуналне таксе (3% наплаћених на општини) 2.520.499

716 Комунала такса за истицање фирме на пословном 
простору 1.800.000

741 Приходи од камата 200.000

741 Накнаде за коришћење простора и грађевинског 
земљишта (комуналне таксе) 500.000

742 Општинске административне таксе (100 % наплаћених 
на општини) 2.400.000

742 Приходи органа 2.000.000

743 Приходи од мандатних казни и казни у управном 
поступку 7.850.000

745 Мешовити и неодређени приходи 3.700.000
742 Приходи од закупа пословног простора са ПДВ (24 %) 30.323.519
742 Приходи од продаје добара и услуга 12.900.000

  II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА: 461.138.659
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 5.500.000

772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
предходне године 1.857.842

733 Трансферна средства из буџета града 1.996.037
733 Текући трансфер од републике –  Комесаријат 1.116.794

   III СВЕГА:  10.470.673
УКУПНО: I+II+III 568.265.078

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у 

слeдећим износима:

Екон. 
класи-
фика-
ција

Опис Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупни 
расходи 
у 2016. 
години

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 226.572.282 0 226.572.282
411 Плате и додаци запослених 174.590.000   174.590.000

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 31.731.440   31.731.440

413 Накнаде у натури ( превоз ) 7.142.000   7.142.000
414 Социјална давања запосленима 11.393.842   11.393.842
415 Накнаде за запослене 430.000   430.000

416 Награде, бонуси и остали посеб-
ни расходи 1.285.000   1.285.000

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 81.858.859 57.290.392 139.149.251
421 Стални трошкови 34.839.000 9.339.000 44.178.000

422 Трошкови путовања и превоз 
деце 352.000 118.037 470.037

423 Услуге по уговору 28.712.239 3.062.220 31.774.459
424 Специјализоване услуге 1.675.000 16.142.675 17.817.675
425 Текуће поправке и одржавања 6.915.120 28.458.460 35.373.580
426 Материјал 9.365.500 170.000 9.535.500
44 ОТПЛАТА КАМАТА 13.000.000 4.000.000 17.000.000

441 Отплата камата домаћим послов-
ним банкама 13.000.000 4.000.000 17.000.000

46 ДОНАЦИЈЕ ,ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 47.225.830 21.432.991 68.658.821

463 Текући трансфер 12.307.830 12.432.991 24.740.821
465 Остале дотације и трансфери 34.918.000 9.000.000 43.918.000
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 5.066.880 2.518.400 7.585.280

511 Зграде и грађевински објекти 3.600.000 330.000 3.930.000
512 Машине и опрема 996.880 2.188.400 3.185.280
515 Остала основна средства 470.000   470.000

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 5.375.000 2.396.794 7.771.794

472 Накнаде за социјалну помоћ из 
буџета 5.375.000 2.396.794 7.771.794
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Екон. 
класи-
фика-
ција

Опис Средства из 
буџета

Средства 
из осталих 

извора

Укупни 
расходи 
у 2016. 
години

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 47.868.770 5.130.000 52.998.770

481 Дотације невладиним организа-
цијама: 3.097.600 2.130.000 5.227.600

482 Порези, таксе, казне наметнуте 
од власти 36.942.960   36.942.960

4821 Порез на додату вредност и 
остали порези 35.560.000   35.560.000

4822 Обавезне таксе 1.382.960   1.382.960
4831 Новчане казне по решењу суда 6.325.000 3.000.000 9.325.000
485 Остале накнаде штете 1.503.210    
61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 37.500.000 7.000.000 44.500.000

611 Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 37.500.000 7.000.000 44.500.000

49 РЕЗЕРВА 4.028.880 0 4.028.880
499 Стална резерва** 300.000 0 300.000
499 Текућа резерва*** 3.728.880 0 3.728.880

  УКУПНИ РАСХОДИ 468.496.501 99.768.577 568.265.078

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
Буџетски суфицит, фискални суфицит и рачун финанси-

рања

Позиција
Опис
Износ

  А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА  

  1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине (кл. 7+8) 471.609.332

  1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 471.609.332

1 - буџетска средства 468.496.501
2 - сопствени приходи  

3 - донације 3.112.831

4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ (класа 8)  

  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине (кл. 4+5) 523.765.078

  2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 516.179.798

5 – текући буџетски расходи 513.195.367

6 – расходи из сопствених прихода  

7 – донације 2.984.431

  2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ (класа 5) у чему: 7.585.280

8 – текући буџетски издаци 7.456.880

9 – издаци из сопствених прихода  

10 – донације 128.400

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) -52.155.746

11 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спро-
вођења јавних политика) категорија 62  

12 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)  

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - 
(4+5) +(92-62) -52.155.746

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

13 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 
9221, 9219, 9227, 9228)  

14 Примања од задуживања (категорија 91)  

15 Неутрошена средства из претходних година 96.655.746

16 Издаци за отплату главнице дуга (61) 44.500.000

17 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика (део 62)  

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 52.155.746

Ч лан 7.
Члан 9. мења се и гласи:
Издаци буџета, по програмској класификацији утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра
Назив Средства из 

буџета
Средства из 

осталих извора
Укупна 

средства Надлежан орган/особа
Програм  Програмска 

активност/ Пројекат
1 2 3 4 5 6 7

2002   Програм 9. Основно образовање 12.802.830,00 15.632.991,00 28.435.821,00 Лазо Шеган
  2002-1001 Исхрана и смештај ученика 3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 Соња Стаменовић
  2002-1002 Текуће поправке школа 500.000,00 12.182.991,00 12.682.991,00 Милош Петровић
  2002-1003 Превоз ученика 8.202.830,00 0,00 8.202.830,00 Соња Стаменовић
  2002-1004 Награде ученицима 575.000,00 0,00 575.000,00 Соња Стаменовић
  2002-1005 Превоз ученика на републичка такмичења 200.000,00 0,00 200.000,00 Соња Стаменовић
  2002-1006 Безбедност деце 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Милош Петровић

0901   Програм 11. Социјална и дечја заштита 3.872.000,00 1.396.794,00 5.268.794,00 Мирослав Мариновић
  0901-0001 Социјалне помоћи 2.172.000,00 1.116.794,00 3.288.794,00 Весна Петровић Урошевић
  0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 850.000,00 280.000,00 1.130.000,00 Весна Петровић Урошевић
  0901-1001 Превоз особа са инвалидитетом 0,00 0,00 0,00 Радмила Урошевић
  0901-1002 Волонтерски сервис 850.000,00 0,00 850.000,00 Радмила Урошевић

1201   Програм 13. Развој културе 12.350.000,00 9.000.000,00 21.350.000,00 Роберт Милићевић
  1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 9.750.000,00 9.000.000,00 18.750.000,00 Весна Петровић Урошевић
  1201-1001 Позориште Звездариште 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Пејана Буловић
  1201-1002 Звездаријада 600.000,00 0,00 600.000,00 Соња Стаменовић

1301   Програм 14. Развој спорта и омладине 6.600.000,00 1.050.000,00 7.650.000,00 Невена Миливојевић

  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удру-
жењима и савезима 400.000,00 0,00 400.000,00 Весна Петровић Урошевић

  1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном 
спорту и масовној физичкој култури 1.200.000,00 1.050.000,00 2.250.000,00 Весна Петровић Урошевић

  1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Весна Петровић Урошевић
0602   Програм 15. Локална самоуправа 432.871.671,00 72.688.792,00 505.560.463,00 Милош Игњатовић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина - Скупштина ГО 9.495.720,00 0,00 9.495.720,00 Александар Ерор
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1 2 3 4 5 6 7
  0602-1003 Пројекат – Локални избори 3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 Александар Ерор

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – Председник ГО 8.076.000,00 0,00 8.076.000,00 Милош Игњатовић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – Веће ГО 23.183.250,00 0,00 23.183.250,00 Милош Игњатовић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – Управа ГО 242.283.211,00 12.171.057,00 254.454.268,00 Срђан Добрица

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – Развој заједнице 300.000,00 42.700.148,00 43.000.148,00 Владимир Ђорић

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина – Пословни простор 64.615.690,00 0,00 64.615.690,00 Владан Јеремић

  0602-0002 Месне заједнице 13.306.800,00 3.783.987,00 17.090.787,00 Илија Томић
  0602-0003 Управљање јавним дугом 50.500.000,00 11.000.000,00 61.500.000,00 Милош Игњатовић
  0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 16.888.000,00 3.000.000,00 19.888.000,00 Анђелка Девић Штрбац
  0602-0007 Канцеларија за младе 500.000,00 33.600,00 533.600,00 Невена Миливојевић
  0602-1001 Пројекат – Дан општине 250.000,00 0,00 250.000,00 Јелена Папић
  0602-1002 Пројекат – Општинска слава 83.000,00 0,00 83.000,00 Јелена Папић
  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 468.496.501,00 99.768.577,00 568.265.078,00 

Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Средства из буџета Средства из осталих 
извора Укупна јавна средства

1 2 3 4 5
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  3.872.000  1.396.794  5.268.794 
090 Социјална заштита некласификована на другом месту  3.872.000  1.396.794  5.268.794 
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ  415.183.671  26.955.044  442.138.715 
111 Извршни и законодавни органи  44.477.970    44.477.970 
130 Опште услуге  242.283.211  12.171.057  254.454.268 
133 Остале опште услуге  64.615.690    64.615.690 
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  13.306.800  3.783.987  17.090.787 
170 Трансакције јавног дуга  50.500.000  11.000.000  61.500.000 
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  16.888.000  3.000.000  19.888.000 
330 Судови  16.888.000  3.000.000  19.888.000 
600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ  300.000  42.700.148  43.000.148 
620 Развој заједнице  300.000  42.700.148  43.000.148 
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ  18.950.000  10.050.000  29.000.000 
810 Услуге рекреације и спорта  6.600.000  1.050.000  7.650.000 
820 Услуге културе  12.350.000  9.000.000  21.350.000 
900 ОБРАЗОВАЊЕ  13.302.830  15.666.591  28.969.421 
912 Основно образовање  12.802.830  15.632.991  28.435.821 
950 Образовање које није класификовано нивоом  500.000  33.600  533.600 

  УКУПНО  468.496.501  99.768.577  568.265.078 
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Члан 10.
Члан 12. мења се и гласи:
Средства из буџета по програмској класификацији са циљевима и индикаторима утврђена су у износу од:

ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат

ЦИЉ ИНДИКАТОР
Циљана 

вредност 
2016.

Циљана 
вредност 

2017.

Циљана 
вредност 

2018.
Извор 01 Остали 

извори Сви извори
Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2002 Програм 9 - Ос-

новно образовање         12.802.830 15.632.991 28.435.821

Лазо Шеган 1. Потпуни обухват 
основним образовањем и 
васпитањем

1. Обухват деце основним 
образовањем (разложено 
полу)

10.300 10.300 10.300    

2. Унапређен квалитет 
основног образовања 

1. Просечан број поена на 
матурском испиту (матема-
тика/српски/општи)

19,40 19,41 19,42    

2002-1001 Исхрана и смештај 
ученика         3.325.000   3.325.000

Соња Стаменовић 1. Повећање доступности и 
приступачности основног и 
средњег образовања деци са 
сметњама у развоју

1. Број деце која остварују 
право на бесплатну исхрану 
у школи

125 135 140    

2. Обезбеђење услова за 
боравак у школи са домом 
ученика

2. Број деце која остварују 
право на бесплатну исхрану 
и смештај у школи са домом 
за ученике

5 6 6    

2002-1002 Текуће поправке школа         500.000 12.182.991 12.682.991
Милош Петро-

вић
1. Унапређење услова за 
боравак деце у основним 
школама на територији ГО 
Звездара

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће поправке 
школа 

500.000 20.000.000 30.000.000    

2. Број школа у којима су 
изведени радови у оквиру 
текућег одржавања школа

5 12 14    

2002-1003 Превоз ученика         8.202.830   8.202.830
Соња Стаменовић 1. Повећање досутпности и 

приступачности основног 
образовања деци са сметња-
ма у развоју

1. Број деце за коју се орга-
низује превоз 60 60 60    

2002-1004 Награде учени-
цима         575.000   575.000

Соња Стаменовић 1. Унапређење квалитета 
образовања и васпитања 
услова у основним школама

1. Број талентоване деце 
подржане од стране града/
општине у односу на укупан 
број деце у школама 

23 23 23    

2. Број деце која су освојила 
место на републичким 
такмичењима 

130 150 150    

2002-1005 Превоз ученика 
на републичка 

такмичења
        200.000   200.000

Соња Стаменовић 1. Подстицање развоја 
талентованих ученика 
омогућавањем учешћа на 
републичким такмичењима 
финансирањем превоза

1. Број школа које учествују 
на републичким такми-
чењима која су дефинисана 
календаром такмичења и 
смотри за основне и средње 
школе

12 13 15    

2002-1006 Безбедност деце           3.450.000 3.450.000
Милош Петровић 1. Обезбеђивање услова за 

развој животних вештина 
код ученика

1. Број школа које реализују 
пројекат 22 22 22    

2. Број ученика који су 
укључени у реализацију 
пројектних активности

2000 2000 2000    

0901 Програм 11 
-Социјална и дечја 

заштита
        3.872.000 1.396.794 5.268.794

Мирослав Мариновић

1. Унапређење положаја 
грађана који припадају 
угроженим групама обез-
беђивањем мера материјал-
не подршке 

1. Број мера материјал-
не подршке грађанима 
предвиђених Одлуком о 
социјалној заштити 

5 5 5    

2. Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке 
обезбеђених средствимa 
локалног буџета 

550 550 550    

2. Јачање локалних ре-
сурса за имплементацију 
стратегије развоја система 
социјалне заштите

1. Број корисника мера и 
услуга социјалне заштите 
обухваћених Одлуком о пра-
вима и облицима социјалне 
заштите који се финансирају 
из буџета ЛС

550 550 550    

0901-0001 Социјална помоћ         2.172.000 1.116.794 3.288.794
Весна Петровић Урошевић

1. Унапређење заштите 
сиромашних 

1. Број грађана - корисника 
других мера материјалне 
подршке ( нпр.набавка огре-
ва и сл.) у односу на укупан 
број грађана

400 500 600    
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0901-0003 Подршка социо 

хуманитарним 
организацијама

        850.000 280.000 1.130.000

Весна Петровић Урошевић 1. Подстицање развоја раз-
новрсних социјалних услуга 
у заједници и укључивање у 
сферу пружања услуга што 
више различитих социјал-
них актера

1. Број удружења / хумани-
тарних организација које 
добијају средства из буџета 
ЛС

10 10 10    

0901-1001 Превоз особа са 
инвалидитетом         0   0

Радмила Урошевић 1. Повећање доступности 
различитих садржаја за 
ОСИ: лечење, образовање, 
радно ангажовање, културу, 
спорт...

1. Број корисника 20 20 20    

2. Број услуга 350 400 450    
3. Степен задовољства 
корисника (1-5) 4,5 4,5 5    

0901-1002 Волонтерски 
сервис         850.000   850.000

Радмила Урошевић 1. Повећање степена личног 
задовољства корисника 
волонтерске подршке и 
волонтера

1. Степен задовољства 
корисника (1-5) 4,5 4,5 5    

2. Степен задовољства 
волонтера (1-5) 4,5 4,5 5    

2. Унапређење квалитета 
свакодневног живота најуг-
роженијих суграђана

1. Број корисника 450 500 550    
2. Број волонтера 50 55 55    
3. Број пружених услуга 2.500 2.500 2.500    

1201 Програм 13 - Раз-
вој културе         12.350.000 9.000.000 21.350.000

Роберт Милићевић 1. Подстицање развоја кул-
туре кроз јачање капацитета 
културне инфраструктуре

1. Укупан број посетилаца на 
свим културним догађајима 
који су организовани

9000 12000 14000    

1201-0002 Подстицај култур-
ном и уметничком 

стваралаштву
        9.750.000 9.000.000 18.750.000

Весна Петровић Урошевић
1. Повећање интересовања 
грађана за развој културе

1. Број програма и пројеката 
Удружења грађана/КУД 
подржаних од стране града /
општине

12 25 30    

1201-1001 Позориште Звезда-
риште         2.000.000   2.000.000

Пејана Буловић 1. Развој културних потреба 
и навика код деце предш-
колског и школског узраста 
на територији ГО Звездара

1. Број одржаних представа 11 12 12    

2. Број деце која су посетила 
фестивал 3.500 3.700 3.700    

2. Повећање доступности 
културних садржаја што 
већем броју деце

1. Број деце из посебно осе-
тљивих друштвених група 
која су посетила фестивал

350 370 370    

3. Стварање услова за раз-
вијање интеркултуралног 
дијалога у земљи и региону

1. Број градова и земаља које 
учествују на Фестивалу 7 7 7    

2. Број градова и земаља 
пријављених за учешће на 
Фестивалу

30 30 30    

1201-1002 Звездаријада         600.000   600.000
Соња Стаменовић 1. Развој различитих знања 

и вештина код младих за 
њихово активно учешће у 
различитим програмима у 
области културе

1.Број едукативних програма 8 10 12    

2.Број младих укључених у 
реализацију програма 160 200 240    

2. Афирмација културног 
стваралаштва младих

1. Број организованих 
изложби 4 5 5    

2. Број организованих 
такмичења 3 4 6    

3. Број учесника у програми-
ма Звездаријаде 400 450 500    

3. Подстицање дечијег ства-
ралаштва и стваралаштва 
младих у култури

1.Број реализованих кон-
курса 4 6 8    

2.Број продуката насталих 
на конкурсима 150 180 200    

1301 Програм 14 - 
Развој спорта и 

омладине
        6.600.000 1.050.000 7.650.000

Невена Миливојевић 1. Планско подстицање и 
креирање услова за бављење 
спортом за све грађане и 
грађанке града/општине

1. Број спортских организа-
ција преко којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта

10 20 30    

1301-0001 Подршка локал-
ним спортским 
организацијама, 
удружењима и 

савезима

        400.000   400.000

Весна Петровић Урошевић 1. Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење капаците-
та спортских организација 
преко којих се остварује 
јавни интерес у области 
спорта у граду/општини

1. Број посебних /школских 
и годишњих програма 
спортских организација 
финансираних од стране 
града/општине 

10 20 30    
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1301-0002 Подршка предш-

колском, школском 
и рекреативном 

спорту и масовној 
физичкој култури

        1.200.000 1.050.000 2.250.000

Весна Петровић Урошевић

1. Унапређење предшкол-
ског, школског и рекреати-
вног спорта

1. Број објеката који је 
доступан за коришћење 
предшколском, школском и 
рекреативном спорту 

12 14 16    

2. Просечан број дана у годи-
ни када су постојећи објекти 
доступни предшколском, 
школском и рекреативном 
спорту 

365 365 365    

1301-0003 Одржавање 
спортске инфра-

структуре
        5.000.000   5.000.000

Весна Петровић Урошевић 1. Планска градња нових 
спортских објеката и редов-
но одржавање постојећих 
спортских објеката од инте-
реса за општину/град

1. Број постојећих функцио-
налних спортских објеката 15 16 17    

0602 Програм 15 - Ло-
кална самоуправа         432.871.671 72.688.792 505.560.463

Милош Игњатовић 1. Одрживо управно и фи-
нансијско функционисање 
града/општине у складу на-
длежностима и пословима 
локалне самоуправе

1. Стабилност и интегритет 
локалног буџета (суфицит, 
дефицит) 

Суфицит Суфицит Суфицит    

0602-0001 Функциони-
сање локалне 
самоуправе и 

градских општина 
(Скупштина)

        9.495.720   9.495.720

Александар Ерор 1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница Скупштине 
општине 6 6 6    

2. Број седница радних тела 30 27 27    

0602-1003 Локални избори         3.390.000   3.390.000
Александар Ерор

1. Спровођење локалних 
избора у складу са законом

1. Предат материјал би-
рачким одборима у циљу 
одржавања избора

Целоку-
пан мате-

ријал
       

2. Пријем изборног 
материјала по затварању 
бирачких места

Целоку-
пан мате-

ријал
       

0602-0001 Функционисање 
локалне самоу-

праве и градских 
општина (председ-

ник општине)

        8.076.000   8.076.000

Милош Игњатовић 1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број иницијатива/број 
представки упућених 
органима ради побољшања 
живота грађана Звездаре

80 85 90    

0602-1001 Дан општине         250.000   250.000
Јелена Папић 1. Пригодно обележа-

вање датума значајног за 
општину и грађане општине 
Звездара

1. Број гостију 350 350 350    
2. Број медија који је пратио 
и објавио вест о прослави 
дана општине Звездара

9 11 11    

0602-1002 Општинска слава         83.000   83.000
Јелена Папић

1. Пригодно обележавање 
верског празника

1. Број гостију 150 150 150    
2. Број медијакоји је пратио 
и објавио вест о обележа-
вању општинске славе

6 7 7    

0602-0001 Функционисање 
локалне самоу-

праве и градских 
општина (Веће 

општине)

        23.183.250   23.183.250

Милош Игњатовић 1. Обезбеђено контину-
ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Број седница градског/
општинског већа 49 49 50    

0602-0004 Општинско јавно 
правобранилаштво         16.888.000 3.000.000 19.888.000

Анђелка Девић Штрбац

1. Заштита имовинских 
права и интереса града/
општине 

1. Број правних мишљења 
која су дата органима 
града/општине , стручним 
службама и другим правним 
лицима чија имовинска и 
друга права заступа

120 122 125    

0602-0001 Функциони-
сање локалне 
самоуправе и 

градских општина 
(Општинска 

управа)

        242.283.211 12.171.057 254.454.268
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Срђан Добрица 1. Обезбеђено контину-

ирано функционисање 
органа ЈЛС и органа градске 
општине

1. Проценат решениих 
предмета у календарској 
години (у законском року, 
ван законског рока)

8.150 8.200 8.300    

2. Унапређење и модерни-
зација рада управе ЈЛС и 
градске општине

1. Број програма стручног 
усавршавања који су фи-
нансирани из буџета града/
општине

10 10 10    

2. Број службеника који су 
похађали програме стручног 
усавршавања (који су фи-
нансирани из буџета града/
општине)

70 90 110    

0602-0007 Канцеларија за 
младе         500.000 33.600 533.600

Невена Миливојевић 1. Успостављени институ-
ционални услови у граду/
општини за подршку актив-
ном укључивању младих, 
подршку различитим 
друштвеним активностима 

1. Број организованих ак-
тивности и пројеката КЗМ 26 28 30    

0602-0003 Управљање јавним 
дугом         50.500.000 11.000.000 61.500.000

Милош Игњатовић

1. Одржавање финансијске 
стабилности града/општине 
и финансирање капиталних 
инвестиционих расхода 

1. Учешће укупног дугороч-
ног задужења за капиталне 
инвестиционе расходе у 
односу на укупно остварене 
текуће приходе буџета 
локалне власти у претходној 
години < 50%

<14% <13% <12%    

0602-0001 Функционисање 
локалне самоу-

праве и градских 
општина (Развој 

заједнице)

        300.000 42.700.148 43.000.148

Владимир Ђорић 1. Стављање у функцију 
инфраструктурних и јавних 
садржаја и површина

1. Проценат реализације 
планираних активности 50% 55% 60%    

0602-0001 Функционисање 
локалне самоу-

праве и градских 
општина (ЈП ‚‘По-

словни простор 
Звездара)

        64.615.690   64.615.690

Владан Јеремић 1. Обезбеђено континуира-
но функционисање органа 
ЈЛС и органа ГО

1. Остварени проценат нап-
лате од издавања пословног 
простора

92% 94% 94%    

0602-0002 Месне заједнице         13.306.800 3.783.987 17.090.787
Илија Томић

1. Обезбеђено задовоља-
вање потреба и интереса 
локалног становништва де-
ловањем месних заједница 

1. Број захтева-пријава 
грађана који су прослеђени 
из МЗ елктронским путем на 
даље службено поступање 
надлежном органу

600 600 600    

2. Број иницијатива/
предлога МЗ према граду/
општини у вези са питањима 
од интереса за локално 
становништво

8 9 10    

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Члан 18. мења се гласи: 
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом одлуком, поред руководиоца директних и ин-
директних корисника буџетских средстава, одговорани су и 
начелник општинске управе и заменик начелника општин-
ске управе.

Члан 12.
Члан 33. мења се гласи:
У одлуци износ од 3.728.880 динара издвојен је за текућу 

буџетску резерву.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

Председник општине одлучује о коришћењу средста-
ва текуће буџетске резерве и на предлог органа управе на-

длежног за финансије, доноси решење о коришћењу сред-
става текуће буџетске резерве за намене у складу са чланом 
69. Закона о буџетском систему.

Члан 13.
Члан 34. мења се гласи:
Пренета средства из претходне године у износу од 

96.655.746 динара користиће се у складу са преузетим оба-
везама и према распореду средстава из Одлуке о ребалансу 
буџета.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда‘‘. 

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011 -1- 48, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржа-
ној 29. септембра 2016. године, на основу чланова 123. до 130. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлу-
ка УС), члана 19. став 1. тачка 5. и чл. 89. до 96. Статута Градске 
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Члан 1.
У Одлуци о месним заједницама („Службени лист Града 

Београда”, бр. 31/10), у члану 15. став 2. број „13”, замењује 
се бројем „11”.

Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном листу Града Београда”.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011 -1- 50, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 5. став 3. и члана 79. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 19. Статута Градске општине Звез-
дара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 
15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/2015), донoси

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР„ОЛИМП–ЗВЕЗДАРА”
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.
Градска општина Звездара (у даљем тексту: оснивач) 

због потреба усклађивања оснивачког акта Јавног предузећа 
Спортски центар „Олимп – Звездара” са одредбама Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
овом Одлуком врши промену оснивачког акта – Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски цен-
тар „Олимп – Звездара” („Службени лист Града Београда’’, 
бр. 13/13 и 86/14), уписаног у регистар Агенције за привред-
не регистре Решењем број БД 87550/2005 од 25. јула 2005. 
године, Решењем број БД 29293/2005 од 10.06.2005. године, 
Решењем број БД 147516/2007 од 13. децембра 2007. године, 
Решењем број БД 45608/2013 од 24. априла 2013. године и Ре-
шењем број БД 30191/2015 од 9. априла 2015. године.

Оснивање јавног предузећа
Члан 2.

Оснивач због потреба пружања услуга у обављању 
спортско рекреативних активности оснива Јавно предузеће 
Спортски центар „Олимп – Звездара” (у даљем тексту: јав-
но предузеће).

Циљ јавног предузећа

Члан 3.
Циљ оснивања и пословања јавног предузећа је развој и 

унапређење спорта и спортских активности, као делатности 
од општег интереса.

Jавно предузеће је основано и послује ради:
– развоја и унапређења спорта;
– окупљања и свестраног и активног учествовања у 

спорту деце, омладине и одраслих;
– рекреације деце и одраслих; 
– спортског образовања, стварања материјалних и 

стручних услова за омасовљење и унапређење спорта;
– обезбеђивања наменског и целисходног коришћења 

пословног простора у државној својини у објектима спорт-
ског центра;

– развоја и унапређења обављања делатности од општег 
интереса – стицања добити и

– остваривања других законом утврђених интереса.

Предмет одлуке

Члан 4.
Ова одлука, у складу са Законом о јавним предузећима, 

садржи одредбе о:
1) називу, седишту и матичном броју оснивача;
2) пословном имену и седишту јавног предузећа;
3) претежној делатности јавног предузећа;
4) правима, обавезама и одговорностима оснивача пре-

ма јавном предузећу и јавног предузећа према оснивачу;
5) условима и начину утврђивања и распоређивања до-

бити, односно начину покрића губитка и сношењу ризика;
6) условима и начину задужења јавног предузећа;
7) заступању јавног предузећа;
8) износу основног капитала, као и опису, врсти и вред-

ности неновчаног улога;
9) податак о уделима оснивача у основном капиталу из-

раженог у процентима;
10) органима јавног предузећа и њиховој надлежности;
11) имовини која се не може отуђити;
12) о располагању стварима у јавној својини која су пре-

нета у својину јавног предузећа у складу са законом;
13) заштити животне средине;
14) другим питањима која су од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ И ПРАВНОМ СТАТУСУ ЈА-
ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивач јавног предузећа

Члан 5.
Оснивач Јавног предузећа Спортски центар „Олимп–

Звездара” је:
Градска општина Звездара, улица Булевар краља Алек-

сандра број 77, у Београду, матични број 07004656.
Права оснивача остварује Скупштина Градске општине 

Звездара.

Правни статус јавног предузећа

Члан 6.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, 

обавезама и одговорностима утврђеним законом и у прав-
ном промету са трећим лицима има сва овлашћења и исту-
па у своје име и за свој рачун.
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Члан 7.
Јавно предузеће не може да промени облик организо-

вања (правну форму) без претходне сагласности оснивача.

III. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.
Јавно предузеће заступа и представља директор.

Члан 9.
Директор може дати пуномоћје другом лицу у писменом 

облику ради закључивања одређених уговора, заступања у 
правним пословима и ради предузимања одређених прав-
них радњи.

Пред судовима и другим државним органима јавно пре-
дузеће заступаће запослени дипломирани правник у рад-
ном односу на неодређено време са положеним правосуд-
ним испитом.

Изузетно од става 2. овога члана заступање јавног пре-
дузећа може се поверити Општинском правобранилаштву 
Градске општине Звездара.

IV. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 10.
Пословни назив под којим послује јавно предузеће је: 

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара”, Бе-
оград.

Скраћено пословно име је: Спортски центар „Олимп – 
Звездара”, ЈП Београд. 

Матични број јавног предузећа: 07019564.

Члан 11.
Седиште Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – 

Звездара” је у Београду, Улица Вјекослава Ковача број 11.

Члан 12.
О промени пословног имена и седишта јавног предузећа 

одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

V. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.
Претежна делатност јавног предузећа је:
– 93.11 – делатност спортских објеката.
Осим наведене претежне делатности, јавно предузеће ће 

се бавити и другим делатностима, као што су:
– 93.12 – делатност спортских клубова,
– 94.99 – делатност осталих организација на бази уч-

лањења,
– 93.29 – остале забавне и рекреативне делатности,
– 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођач-

ке уметности, 
– 86.22 – специјалистичка медицинска пракса,
– 85.51 – спортско и рекреативно образовање, 
– 82.30 – организовање састанака и сајмова,
– 77.21 – изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију 

и спорт,
– 73.11 – делатност рекламних агенција, 
– 68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених не-

кретнина и управљање њима.
Јавно предузеће може да врши и друге делатности које 

служе обављању претежне делатности из става 1. овога чла-

на, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 
законом, одлукама оснивача и статутом јавног предузећа.

О промени делатности јавног предузећа, као и о оба-
вљању других делатности које служе обављању претежне де-
латности, одлучује надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

VI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Основни капитал

Члан 14.
Основни капитал јавног предузећа, који је у складу са 

Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини Регистра привредних 
субјеката и документацији потребној за регистрацију, унет 
као регистрациони податак, износи:

– Уписани новчани капитал
100,00 РСД
– Уписани неновчани капитал
105.000.000,00 РСД
– Уплаћени новчани капитал
100,00 РСД на дан 3. априла 2013. године
– Унети неновчани капитал
105.000.000,00 РСД 25. марта 2015. године
У складу са прописима који регулишу финансијско 

пословање, основни капитал јавног предузећа према Го-
дишњем извештају јавног предузећа за 2011. годину на дан 
31. децембра 2011. године износи 119.201.600,86 динара. На-
ведени податак наводи се у циљу праћења стања и промена 
на капиталу у финансијским извештајима.

Усклађивање регистрованог капитала са капиталом ис-
казаним по финансијским извештајима, биће извршено у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима 
којима се уређује регистрација привредних субјеката.

Удео Градске општине Звездара износи 100% удела у 
укупном капиталу јавног предузећа.

Повећање и смањење основног капитала

Члан 15.
Основни капитал повећава се: 
– новим улозима оснивача,
– претварањем добити јавног предузећа у основни капитал,
– претварањем потраживања према јавном предузећу у 

основни капитал,
– статусним променама које за последицу имају по-

већање основног капитала,
– претварањем додатних уплата у основни капитал.
О повећању или смањењу основног капитала јавног пре-

дузећа одлучује оснивач у складу са законом.

Члан 16.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ја-

вног предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава у јавној својини Градска 

општина Звездара стиче уделе у јавном предузећу, као и 
права по основу тих удела.

Капитал у јавном предузећу подељен на уделе одређене 
номиналне вредности уписује се у регистар.

Имовина јавног предузећа

Члан 17.
Имовину јавног предузећа чине право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчаним средствима 
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и хартијама од вредности и друга имовинска права која су 
пренета у својину јавног предузећа, укључујући и право ко-
ришћења на стварима у јавној својини.

Имовина коју је Градска општина Звездара пренела јав-
ном предузећу износи 100% основног капитала. 

Члан 18. 
Пружање услуга врши се на основу одлука и програма које 

у складу са законом доноси надзорни одбор јавног предузећа, 
уз сагласност оснивача, пре почетка периода на који се односи.

Члан 19.
Јавно предузеће може прибављати и отуђивати, без са-

гласности оснивача, покретну имовину мање вредности у 
смислу Закона о јавним набавкама.

Средства јавног предузећа
Члан 20.

Јавно предузеће, за обављање својих делатности обез-
беђује средства:

– од прихода од продаје услуга,
– из кредита,
– из донација,
– из буџета Градске општине Звездара,
– из других извора, у складу са законом.

Одговорност јавног предузећа

Члан 21.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном 

својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа, осим у 

случајевима прописаним законом.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег 

интереса обавља у контитуитету.
VII. ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Пословни резултат

Члан 22.
Пословни резултат јавног предузећа утврђује се у времен-

ским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Члан 23.
Унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива се 

на дугорочном и средњерочном плану рада и развоја.

Цене услуга

Члан 24.
Одлуку ценама услуга доноси надзорни одбор јавног 

предузећа.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје 

Скупштина Градске општине.
Уз захтев за давање сагласности, јавно предузеће 

Скупштини Градске општине доставља образложење које 
садржи разлоге за измену цене услуга.

Одлука се сматра донетом добијањем сагласности 
Скупштине Градске општине.

VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 25.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор. 

Надзорни одбор

Члан 26.
Надзорни одбор јавног предузећа има три члана, од 

којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора јавног преду-

зећа именује Скупштина Градске општине, на период од 4 
године, од којих је један члан надзорног одбора из реда за-
послених. 

Члан 27.
За председника и чланове надзорног одбора именује се 

лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог 
члана;

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или об-
ласт финансија;

6) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

7) да му није изречена мера безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се 

додатно стручно усавршавају у области корпоративног уп-
рављања. 

Члан 28.
Представник запослених у надзорном одбору предлаже 

се на начин утврђен статутом јавног предузећа и мора ис-
пуњавати услове утврђене чланом 18. и чланом 19. став 1. 
тач. 1. и 2. Закона о јавним предузећима и овом одлуком.

Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу 
предлагати представника запослених у надзорном одбору.

Члан 29.
Мандат председнику и члановима надзорног одбора 

престаје истеком периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.

Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се 
пре истека периода на који су именовани, уколико:

1) јавно предузеће не достави годишњи програм посло-
вања у року прописаном чланом 59. Закона о јавним преду-
зећима;

2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне 
мере пред надлежним органима у случају постојања осно-
ване сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на 
штету јавног предузећа несавесним понашањем или на дру-
ги начин;

3) се утврди да делује на штету јавног предузећа неса-
весним понашањем или на други начин;
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4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или 
безусловну казну затвора.

Председник и чланови надзорног одбора којима је прес-
тао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања 
новог надзорног одбора, односно до именовања новог пред-
седника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Члан 30.
Надзорни одбор: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи програм пословања, усклађен са ду-

горочним и средњорочним планом пословне стратегије и 
развоја из тачке 1. овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег про-
грама пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси Статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других 

правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка;
10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
11) врши друге послове у складу са законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 

питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у јавном предузећу. 

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана надзорни 
одбор доноси уз сагласност Скупштине Гадске општине.

Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор до-
носи уз претходну сагласност Скупштине Градске општине.

Члан 31.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на 

одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, односно крите-

ријуме и мерила за њено утрђивање одређује Скупштина 
градске општине.

Директор 

Члан 32.
Директора јавног предузећа именује Скупштина Градске 

општине на период од четири године на основу спроведе-
ног јавног конкурса.

Члан 33.
За директора јавног предузећа може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му 
је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом или оснивачким актом могу бити одређени и 

други услови које лице мора да испуни да би било именова-
но за директора јавног предузећа.

Директор јавног предузећа је функционер који обавља 
јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

Члан 34.
Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање јавног предузећа; 
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран 

је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) бира извршне директоре;
10) закључује уговоре о раду са извршним директорима, 

у складу са законом којим се уређују радни односи;
11) доноси акт о систематизацији; 
12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 

актом и статутом јавног предузећа.

Извршни директор

 Члан 35.
За извршног директора јавног предузећа бира се лице 

које испуњава услове утврђене чланом 25. тач. 1), 2), 3), 6), 
8) и 9) Закона о јавним предузећима и чланом 33. ове одлуке.

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира 
за извршног директора мора имати три године радног ис-
куства на пословима за које ће бити задужен у јавном пре-
дузећу.

Јавно предузеће не може имати више од седам извршних 
директора, а број извршних директора утврђује се статутом.

Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у јавном 

предузећу.
 Члан 36.

Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења 

које му је одредио директор, у складу са оснивачким актом 
и Статутом.

 Члан 37.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а 

могу имати и право на стимулацију.
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Акт о исплати стимулације директора и извршног ди-
ректора доноси надзорни одбор, уз сагласност Скупштине 
градске општине.

Акт о исплати стимулације извршног директора доноси 
се на предлог директора.

Поступак за именовање директора

Члан 38.
Директор предузећа именује се након спроведеног ја-

вног конкурса.
Јавни конкурс спроводи комисија за спровођење кон-

курса за избор директора (у даљем тексту: комисија).
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

има пет чланова, од којих је један председник. 
Комисију образује орган који је Статутом Градске 

општине одређен као надлежан за именовање директора. 
Председник и чланови комисије за спровођење конкур-

са за избор директора не могу бити народни посланици, 
посланици у Скупштини аутономне покрајине, одборници 
у скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни поста-
вљена лица у органима државне управе, органима аутоном-
не покрајине или органима јединица локалне самоуправе. 

Члан 39.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор дирек-

тора јавног предузећа доноси Скупштина Градске општине, 
на предлог Већа Градске општине. 

Члан 40.
Јавни конкурс за избор директора спроводи се у складу 

са Законом о јавним предузећима.
Члан 41.

Комисија саставља ранг-листу са највише три кандидата 
која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор 
директора јавног предузећа.

Ранг листу и записник о спроведеном изборном 
поступку комисија доставља Већу Градске општине. 

Веће Градске општине припрема предлог акта о имено-
вању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради ус-
вајања Скупштини Градске општине.

Акт о именовању директора јавног предузећа доноси 
Скупштина Градске општине.

Акт о именовању директора коначан је.
Члан 42.

Акт о именовању директора јавног предузећа са образ-
ложењем објављује се у „Службеном гласнику РС”, на ин-
тернет-страници Градске општине и у „Службеном листу 
Града Београда”.

На достављање акта о именовању директора примењују 
се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Члан 43.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Рок из става 1. овог члана из нарочито оправданих раз-
лога може продужити за још осам дана.

Директор јавног предузећа заснива радни однос на 
одређено време.

Члан 44.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је 

одређен, Скупштина Градске општине именује следећег 
кандидата са ранг листе.

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у 
року који му је одређен, спроводи се нови јавни конкурс, на 
начин и по поступку прописаним Законом о јавним преду-
зећима и овом одлуком. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се у року 
од 30 дана од дана истека рокова који су одређени.

Члан 45.
Ако комисија утврди да ниједан кандидат који је учест-

вовао у изборном поступку не испуњава услове за име-
новање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по 
поступку прописаном Законом о јавним предузећима и 
овом одлуком.

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року 
од 30 дана од дана када је комисија утврдила да ниједан кан-
дидат не испуњава услове за именовање.

Престанак мандата 

Члан 46.
Мандат директора престаје истеком периода на који је 

именован, оставком и разрешењем.
Поступак за именовање директора покреће се шест ме-

сеци пре истека периода на који је именован, односно у 
року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

Члан 47.
Оставка се у писаној форми подноси Скупштини Град-

ске општине.

Члан 48.
Предлог за разрешење директора јавног предузећа под-

носи Веће Градске општине.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и надзорни 

одбор јавног предузећа, преко Већа Градске општине.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са пре-

цизно наведеним разлозима због којих се предлаже разре-
шење и доставља се директору који има право да се у року 
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже раз-
решење.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 
постојању разлога за разрешење и утврди потребне чиње-
нице, Веће Градске општине предлаже Скупштини Градске 
општине доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али 
се може водити управни спор.

Члан 49.
Скупштина Градске општине разрешава директора пре 

истека периода на који је именован, уколико:
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове 

за директора јавног предузећа у складу са чланом 25. Зако-
на о јавним предузећима;

2) јавно предузеће не достави годишњи програм посло-
вања у роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним 
предузећима;

3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања 
дужности и поступања супротно пажњи доброг привред-
ника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и орга-
низовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног од-
ступања од остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа;

4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кр-
шењем директорских дужности, несавесним понашањем 
или на други начин;
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5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финан-
сијски извештај буде негативан;

6) у току трајања мандата буде правоснажно осуђен на 
условну или безусловну казну затвора;

7) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 50.

Скупштина градске општине може разрешити директо-
ра пре истека периода на који је именован, уколико:

1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у 
року прописаном чланом 63. Закона о јавним предузећима;

2) јавно предузеће не испуни планиране активности из 
годишњег програма пословања;

3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене 
изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, 
пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег 
програма пословања;

4) јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи про-
грам пословања, у делу који се односи на зараде или запо-
шљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;

5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере обра-
заца из члана 66. Закона о јавним предузећима;

6) не примени предлоге комисије за ревизију или не 
примени рачуноводствене стандарде у припреми финан-
сијских извештаја;

7) јавно предузеће не поступи по препорукама из из-
вештаја овлашћеног ревизора;

8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.

Суспензија
Члан 51.

Уколико у току трајања мандата против директора буде 
потврђена оптужница, Скупштина Градске општине доноси 
решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не 
оконча.

На сва питања о суспензији директора, сходно се при-
мењују одредбе о удаљењу са рада, прописане законом 
којим се уређује област рада.

Вршилац дужности

Члан 52.
Скупштина градске општине може именовати вршиоца 

дужности директора јавног предузећа до именовања дирек-
тора јавног предузећа по јавном конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности дирек-
тора не може бити дужи од једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 
дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове 
за именовање директора јавног предузећа из члана 25. Зако-
на о јавним предузећима и члана 33. ове одлуке.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења 
која има директор јавног предузећа.

Сукоб интереса
 Члан 53.

Именована лица не смеју бити у сукобу интереса, у сми-
слу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса.

Ревизија финансијских извештаја
Члан 54.

Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финан-
сијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, у складу 
са законом.

 Општи акти

 Члан 55.
Општи акти јавног предузећа су оснивачки акт, статут 

и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју 
бити у супротности са одредбама Закона о јавним преду-
зећима.

Статут је основни општи акт јавног предузећа.
Други општи акти јавног предузећа морају бити у са-

гласности са Законом о јавним предузећима, оснивачким 
актом и статутом јавног предузећа. 

Појединични акти морају бити у складу са општим ак-
тима jавног предузећа.

 Расподела добити

 Члан 56.
Јавно предузеће дужно је да део остварене добити упла-

ти у буџет Градске општине Звездара, по завршном рачуну 
за претходну годину.

Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана 
утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну 
годину.

Члан 57.
Добит јавног предузећа утврђена у складу са законом, 

може се расподелити за повећање основног капитала или за 
друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом 
oдлуком.

Одлуку о начину покрића губитка доноси надзорни од-
бор јавног предузећа, уз сагласност Скупштине Градске 
општине.

Члан 58.
Оснивач учествује у расподели добити сразмерно уделу 

уложеног капитала у укупном капиталу јавног предузећа.
Расподела добити вршиће се по завршетку пословне го-

дине најкасније 30 дана од дана усвајања завршног рачуна.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор ја-

вног предузећа уз сагласност Скупштине Градске општине.

 IX. ОДНОС ПРЕМА ОСНИВАЧУ

 Програм пословања

 Члан 59.
Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја.
За сваку календарску годину јавно предузеће дуж-

но је да донесе годишњи програм пословања и достави га 
Скупштини градске општине.

Јавно предузеће годишњи програм пословања доставља 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Изузетно, у случају привременог финансирања Градске 
општине, јавно предузеће може донети годишњи програм 
пословања за период на који се односи привремено финан-
сирање.

Годишњи програм пословања се сматра донетим када на 
њега сагласност да Скупштина Градске општине.

 Члан 60.
Годишњи програм пословања садржи, нарочито:
1) планиране изворе прихода и позиције расхода по на-

менама;
2) планиране набавке;
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3) план инвестиција;
4) планирани начин расподеле добити, односно плани-

рани начин покрића губитка;
5) елементе за целовито сагледавање цена производа и 

услуга;
6) план зарада и запошљавања;
7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 

спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег програма пословања могу 

се вршити искључиво из стратешких и државних интере-
са или уколико се битно промене околности у којима јавно 
предузеће послује.

Сагласност из члана 59. став 7. Закона о јавним преду-
зећима и члана 59. ове одлуке, не може се дати ако јавно 
предузеће изменама и допунама предлаже повећање сред-
става за одређене намене, а која је већ утрошило у висини 
која превазилази висину средстава за те намене из усвоје-
ног годишњег програма пословања.

 Члан 61.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства 

из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дуж-
но је да за та средства предложи посебан програм (у даљем 
тексту: посебан програм).

Посебан програм садржи намену и динамику ко-
ришћења средстава.

Посебан програм се сматра донетим када на њега саглас-
ност да Скупштина Градске општине.

 Члан 62.
Уколико у јавном предузећу до почетка календарске го-

дине није донет годишњи програм пословања, до доношења 
тог програма зараде се обрачунавају и исплаћују на начин и 
под условима утврђеним годишњим, програмом пословања 
за претходну годину.

 Праћење реализације годишњег програма пословања

 Члан 63.
Jaвнo предузеће је дужно да тромесечне извештаје о ре-

ализацији годишњег програма пословања, доставља Већу 
Градске општине. 

Извештај из става 1. овог члана се доставља у року од 30 
дана од дана истека тромесечја. 

Jaвнo предузеће је дужно да шестомесечне извештаје 
о реализацији годишњег програма пословања, доставља 
Скупштини градске општине. 

Извештај из става 3. овог члана се доставља у року од 30 
дана од дана истека шестомечја. 

Доношење и праћење реализације програма пословања 
регулисано је Законом о јавним предузећима. 

 Овлашћења оснивача

 Члан 64.
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа 

Скупштина Градске општине предузима мере којима ће се 
обезбедити услови за несметано обављање делатности од 
општег интереса, осим ако је оснивачким актом и законом 
којим се одређује делатност од општег интереса другачије 
одређено, а нарочито:

1) промену унутрашње организације;
2) разрешење органа које именује и именовање привре-

мених органа;
3) ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима у јавној својини;

4) друге мере одређене законом којим се одређују делат-
ности од општег интереса и оснивачким актом.

  Обезбеђивање заштите општег интереса

 Члан 65.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном 

предузећу Скупштина Градске општине даје сагласност на:
1) Статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делат-
ности од општег интереса;

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) осим 
ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје 
други државни орган;

4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у 
јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, ве-
лике вредности, која је у непосредној функцији обављања де-
латности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм 

и одлуку о својинској трансформацији;
9) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује оба-

вљање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

Члан 66.
Забрањено је коришћење имовине, активности, имена и 

визуелног идентитета јавног предузећа у свим активности-
ма везаним за политичке странке и изборне кампање, као 
и свака друга употреба јавнoг предузећа у политичке сврхе.

  Јавност у раду

 Члан 67.
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страни-

ци објави:
1) радне биографије чланова надзорног одбора, дирек-

тора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи програм пословања, као и све његове изме-

не и допуне, односно извод из тог програма ако јавно пре-
дузеће има конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег про-
грама пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овла-
шћеног ревизора;

6) друге информације од значаја за јавност.

Члан 68.
За јавност рада јавног предузећа одговоран је директор.

Остваривање права на штрајк

 Члан 69.
У јавном предузећу право на штрајк остварује се у скла-

ду са законом. 

Члан 70.
У случају да се у јавном предузећу не обезбеде услови за 

остваривање минимума процеса рада услед више силе, Веће 
Градске општине, ако оцени да могу наступити штетне по-
следице за живот и здравље људи или њихову безбедност и 
безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве после-
дице, поступа у складу са законом.



30. септембар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 94 – 29

Заштита животне средине

Члан 71.
Јавно предузеће је дужно да у обављању своје делат-

ности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење 
животне средине и да спречава узроке и отклања штет-
не последице које угрожавају природне и радом створене 
вредности човекове средине.

Статутом јавног предузећа детаљније се утврђују актив-
ности предузећа ради заштите животне средине, сагласно 
закону.

Oбављање делатности

Члан 72.
Јавно предузеће је дужно да делатност од општег ин-

тереса за коју је основано обавља на начин којим се обез-
беђује трајно, несметано, квалитетно и ефикасно пружање 
услуга крајњим корисницима.

Јавно предузеће је дужно да предузима мере за редовно 
одржавање и несметано функционисање опреме и објеката 
неопходних за обављање своје делатности, у складу са за-
конима и другим прописима којима се уређују услови оба-
вљања делатности од општег интереса због које је основано.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 73.
Јавно предузеће се организује и послује као јединствена 

радна целина, на начин којим се обезбеђује ефикасност уп-
рављања и одлучивања, оперативност у доношењу одлука 
надзорног одбора и директора и обавезност њиховог спро-
вођења, што се ближе уређује статутом јавног предузећа.

Печат и штамбиљ јавног предузећа

Члан 74.
Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са испи-

саним текстом на српском језику и ћириличним писмом.
Облик и садржај печата и штамбиља се ближе одређује 

статутом јавног предузећа.

     X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 75.
Јавно предузеће је дужно да усклади своје опште акте са 

одредбама Закона о јавним предузећима и одредбама ове 
одлуке, у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 76.
За све што није регулисано овом одлуком примењиваће 

се одредбе Закона о јавним предузећима.
На сва питања која нису посебно уређена одредбама 

Закона о јавним предузећима и закона којим су одређене 
делатности од општег интереса, а односе се на јавна преду-
зећа, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 
правни положај привредних друштава које се односе на 
друштво с ограниченом одговорношћу.

Члан 77.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски цен-
тар „Олимп–Звездара” („Службени лист Града Београда”, 
бр. 13/13 и 86/14).

Члан 78.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011 -1- 51, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 36. став 
1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09 и 78/11), и чл. 19. и 66. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист Града Београда”, 43/08, 43/09, 
15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка и 40/15) доноси

ОДЛУКУ
О РЕФИНАНСИРАЊУ КРЕДИТА 

1. Одобрава се рефинансирање кредита по уговорима за 
капиталне инвестиционе радове број Уговора II бр. 404-180 
од 11. августа 2011. године и II бр. 404-267 од 15. априла 2013. 
године, које је закључила Градска општина Звездара са УНИ 
КРЕДИТ БАНКОМ АД, кроз смањење каматних стопа са 
банком која ће понудити најповољније услове на тржишту. 

2. Овлашћује се председник градске општине Звездара, 
Милош Игњатовић, да може да закључи Уговор о рефинан-
сирању кредита.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011 – 1- 49, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 15. став 
1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5, чл. 34, члана 35. став 1. и 
члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10, 11. и 18. Уред-
бе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС”, број 98/10) и члана 14. тачка 23. 
и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 
41/13-испр. и 40 /2015) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИН-
СКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТО-

РИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Р ешењу о образовању Општинског штаба за ван-
редне ситуације за територију градске општине Звездара 
Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, бр. 46/14 и 15/15) врше се следеће измене:

– разрешава се дужности команданта штаба бивши 
председник градске општине Звездара – Едип Шерифов;

– именује се за команданта штаба, председник градске 
општине Звездара – Милош Игњатовић;
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– разрешава се дужности заменика команданта штаба 
бивши заменик председника градске општине Звездара – 
Зоран Вулетић;

– именује се за заменика командата штаба, заменик пред-
седника градске општине Звездара – Предраг Веиновић;

– разрешава се дужности члана бивши председник 
Скупштине Градске општине Звездара – Душан Игњатовић;

– именује се за члана председник Скупштине Градске 
општине Звездара – Александар Ерор;

– разрешава се дужности члана бивши заменик пред-
седника Скупштине Градске општине Звездара – Славољуб 
Николић;

– именује се за члана заменик председника Скупштине 
Градске општине Звездара – Драгослав Љубичановић;

– именује се за члана секретар Скупштине Градске 
општине Звездара – Славко Бабић;

– разрешава се дужности члана бивши начелник Управе 
Градске општине Звездара – Александра Кузмановић;

– разрешава се дужности члана представник ПС Звезда-
ра – Милан Мркоњић;

– именује се за члана представник ПС Звездара-коман-
дир Љубомир Пузовић;

– разрешава се дужности члана представник ЈКП „Бео-
град пут” – Драган Бунчић;

– именује се за члана представник ЈКП „Београд пут” – 
Иван Тејић;

– разрешава се дужности члана представник ЈКП „Зеле-
нило – Београд” – Драгомир Марковић;

– именује се за члана представник ЈКП „Зеленило Бео-
град” – Љиљана Мијолковић.

II. У осталом делу решење остаје неизмењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011 – 1- 52, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној, 29.септембра 2016. године на основу члана 19. тачка 
17. Статута Градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – 
исправка и 40/15) и члана 20. Одлуке о општинском право-
бранилаштву Градске општине Звзедара („Службени лист 
Града Београда”, бр. 86/14 и 85/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ОПШТИН-
СКЕ ПРАВОБРАНИТЕЉКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗ-

ДАРА

I. Утврђује се престанак функције општинске правобра-
нитељке Градске општине Звездара Анђелке Девић Штрбац, 
дипл. правнице, због оставке.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011 – 1- 53, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 19. тачка 
17. Статута Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – 
исправка и 40/15), чл. 18. и 19. Одлуке о општинском пра-
вобранилаштву Градске општине Звздара („Службени лист 
Града Београда”, бр. 86/14 и 85/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ ПРАВОБРАНИТЕЉ-

КЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. Поставља се за општинску правобранитељку Градске 
општине Звездара Биљана Чукић дипл. правница са поло-
женим правосудним испитом.

II. Општинска правобранитељка се поставља на период 
од пет година.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011 – 1- 54, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници 
одржаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 59. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” 
број 15/16) и члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 
13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДА-

РА” ЗА 2016. ГОДИНУ 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Програма пословања Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара” за 2016. годину, коју је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звезда-
ра”, број 520 – 1 од 19. септембра 2016. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011 – 1- 55, 29. септембра 2016. године

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштинa Градске општине Звездара на седници 
одржаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 69. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” 
број 15/16) и члана 19. Статута Градске општине Звездара 
(„Службени лист Града Београда” бр. 43/08, 43/09, 15/10, 
13/13, 36/13, 41/13 и 40/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-

ТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 

предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” o измени 
Одлуке о ценама услуга закупа пословног простора и по-



30. септембар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 94 – 31

стављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном 
предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 502-2 
од 10. септембра 2016. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара

ХI број 011 – 1- 56, 29. септембра 2016. године
Председник

Александар Ерор, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на 
седници одржаној 29. септембра 2016. године, на основу 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени 
лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), а 
у вези са одредбама чл. 46, 47. и 49. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”,број 129/07), и члана 50. 
Пословника Скупштине Градске општине („Службени лист 
Града Београда”, бр. 9/11 и 85/15 ), на основу извештаја Ад-
министративне комисије доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Утврђује се да је одборнику у Скупштини градске општи-
не Стари град, Владимиру Димитријевићу, са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабраном 
на изборима одржаним 24. априла 2016. године, престао 
мандат одборника у Скупштини Градске општине Стари 
град, са 8. септембром 2016. године, због поднете оставке.

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења од-
луке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-57/16, 29. септембра 2016. године

 Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
седници одржаној 29. септембра 2016. године, на основу 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени 
лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), а 
у вези са одредбама чл. 46, 47. и 49. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, број 129/07), и члана 50. 
Пословника Скупштине Градске општине („Службени лист 
Града Београда”, бр. 9/11 и 85/15 ), на основу извештаја Ад-
министративне комисије доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Утврђује се да је одборници у Скупштини градске 
општине Стари град, Снежани Ђурић, са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабраној на 
изборима одржаним 24. априла 2016. године, престао ман-
дат одборника у Скупштини Градске општине Стари град, 
са 8. јула 2016. године, због поднете оставке.

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01, број 020-4-58/16, 29. септембра 2016. године
 Председница

Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на 
седници одржаној 29. септембра 2016. године, на основу 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени 
лист Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), а 
у вези са одредбама чл. 46, 47. и 49. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”,број 129/07), и члана 50. 
Пословника Скупштине Градске општине („Службени лист 
Града Београда”, бр. 9/11 и 85/15 ), на основу извештаја Ад-
министративне комисије доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Утврђује се да је одборнику у Скупштини Градске 
општине Стари град, Петру Прокоповићу, са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС)”, изабраном на изборима одржа-
ним 24. априла 2016. године, престао мандат одборника у 
Скупштини Градске општине Стари град, са 9. септембром 
2016. године, због поднете оставке.

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01, број 020-4-59/16, 29. септембра 2016. године
 Председница

Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
седници одржаној 29. септембра 2016. године, на основу 
члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени 
лист Града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст и 25/15), 
а у вези са одредбама чл. 48, 49. и 56. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, број 129/07), и члана 50. 
Пословника Скупштине Градске општине („Службени лист 
Града Београда”, бр. 9/11 и 85/15 ), на основу извештаја Ад-
министративне комисије доноси

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Потврђује се мандат одборницима у Скупштини Градске 
општине Стари град, изабраним на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године:

1. Браниславу Зецу, са Изборне листе Александар Вучић 
– Србија побеђује;

2. Александри Бокић, са Изборне листе Александар Ву-
чић – Србија побеђује;

3. Угљеши Марковићу, са Изборне листе Ивица Дачић – „Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.

Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата. 
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека 

мандата одборника којима је престао мандат.



Број 94 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. септембар 2016.

Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01, број 020-4-55/16, 29. септембра 2016. године
 Председница

Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 29. септембра 2016. гoдинe, на основу чл. 35, 
111. и 113. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Служ-
бени лист Грaдa Бeoгрaдa”, брoј 4/14 – други пречишћени 
текст и 25/15), дoнeлa јe

ОДЛУКУ
O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA СТАТУТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.

У члану 59. Статута Градске општине Стари град („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 4/14 – други пречишћен текст 
и 25/15 ), у ставу 4. реч „шест”, замењује се са речи „осам”.

Члан 2.
У члану 60. Статута, мења се став 2. тако да гласи:
„Председник сталног радног тела бира се из реда одбор-

ника.”
Члан 3. 

У члану 61. Статута, брише се став 5.
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-54/16, 29. септембра 2016. године

 Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 29. септембра 2016. гoдинe, на основу члaнa 35. 
Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, брoј 4/14 – други пречишћен текст и 25/15), дoнeлa јe

ОДЛУКУ
O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ПОСЛОВНИКА О РАДУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У члану 6. Пословника о раду Скупштине Градске 

општине Стари град („Службени лист Града Београда”, бр. 
9/11 и 85/15), мења се став 2. тако да гласи:

„Стална радна тела имају председника и до осам члано-
ва, с тим што се председник бира из реда одборника.

Члан 2. 
У члану 14. Пословника, у ставу 4. реч „шест” на крају 

реченице, замењује се са речи „осам”.
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број 020-4-53/16, 29. септембра 2016. године

 Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске општине Стари град, 29. септембра 
2016. године, на основу члана 35. Статута Градске општине 
Стари град („Службени лист Града Београда”, број 4/14 – 
пречишћен текст, и 25/15), а у складу са одредбама Закона 
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– исправка), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД „ПАРОБРОД”

Члан 1.
У члану 8. Одлуке о оснивању Установе културе градске 

општине Стари град „Пароброд” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 8/10 и 43/13), мења се став 5. тако да гласи:

„Услови за именовање и разрешење директора утврђују 
се законом и Статутом установе”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари Град

I-01, број 020-4-52/16, 29. септембра 2016. године
 Председница

Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске општине Стари град на седници одр-
жаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 35. тачка 
26. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст и 25/15) и чла-
на 10. став 2. Одлуке о постављању привремених објеката на 
територији града Београда, („Службени листу Града Београ-
да” бр.17/15, 43/15 и 71/15), уз сагласност Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Бео-
града IX – 03 број: 350.8-57/16 од 9. августа 2016. године, Се-
кретаријата за саобраћај Градске управе Града Београда број: 
344.12 – 554/16 од 10. јуна 2016. године, Републичког завода 
за заштиту споменика културе 0401 број: 3/1281 од 30. јуна 
2016. године, Градског завода за заштиту споменика културе 
број: Р 2606/16 од 11. јула 2016. године, ЈКП „Зеленило – Бео-
град” број 5282/1 од 21. јула 2016. године и ЈП СРПЦ „Милан 
Гале Мушкатировић” број 1508 од 26. јула 2016. године, на 
предлог Већа Градске општине Стари град, доноси

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОД-

РУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Постављање привремених објеката, на јавним површи-

нама на територији градске општине Стари град у Београду, 
врши се сагласно одредбама Одлуке о постављању привре-
мених објеката на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда», број 17/15, 43/15 и 71/15), и Правил-
ника отипу, величини, изгледу и другим карактеристикама 
киосака који се постављају на подручју градских општина 
Врачар, Савски венац и Стари град („Службени лист Града 
Београда”, број 89/15).

Овим планом утврђују се локације – места постављања 
привремених објеката, њихов број, врста, тип, величина и 
намена, на подручју градске општине Стари град.
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II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Члан 2.
Овим планом утврђено је постављање 40 привремених објеката - киосака, на 40 локација – места постављања на под-

ручју градске општине Стари град:

Р. БРОЈ ЛОКАЦИЈЕ -
МЕСТА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА

БРОЈ ОБЈЕ-
КАТА ВРСТА ТИП ВЕЛИЧИ-

НА НАМЕНА

1. Улица Кнеза Михаила на углу са Сремском улицом,
испред зграде бр. 1, до ограде улаза у подземни пешачки пролаз. 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

2. Улица Обилићев венац, поред зграде бр. 16, десно од степеништа ка Улици маршала Бирју-
зова, испред гараже „Паркинг сервис”. 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

3. Змај Јовина улица, испред зграде бр. 17, поред улаза у пошту према улици Васе Чарапића. 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

4. Трг Републике, испред зграде бр. 5, иза стајалишта аутобуса бр. 37, ка згради „Инекс”. 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

5. Чика Љубина улица, наспрам зграде бр. 19, „Сервантес центар” 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

6. Призренска улица, преко пута хотела „Балкан”, десно од пешачког прелаза. 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

7. Влајковићева улица на углу са Тргом Николе Пашића, према парку код зграде Савезне 
скупштине 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

8. Влајковићева улица на углу са Косовском улицом, према парку код зграде Савезне 
скупштине 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

9. Косовска улица, ка углу са Таковском улицом, према парку код зграде Савезне скупштине 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

10. Дечанска улица на углу са Македонском улицом, испред зграде „Дома омладине”, према 
Македонској улици 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

11. Дечанска улица на углу са Нушићевом улицом, до ограде улаза у подземни пешачки пролаз 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

12. Македонска улица, испред зграде „Политика”, ка улазу на паркинг 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

13. Улица кнеза Милоша, испред зграде бр. 12, на углу са Улицом краља Милана 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

14.
Трг Николе Пашића, преко пута Дома Народне скупштине Србије, у залеђу стајалишта 
ГСП-а 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

15. Улица кнеза Милоша, испред зграде бр. 25, ка углу са Улицом краља Милана 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

16. Улица Топличин венац, испред зграде бр. 14, на углу са Поп Лукином улицом 1 киоск НБК 15 С-A П=6,5 m² трговина

17. Теразије, испред зграде бр. 17, уз задњу страну улаза у подземни пешачки пролаз 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

18. Теразије, испред зграде бр. 27, уз предњу страну улаза у подземни пешачки пролаз 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

19. Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 2, иза стајалишта аутобуских линија бр. 27 и 
27е 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

20. Француска улица на углу са улицом Браће Југовића, испред зграде бр. 5 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

21. Булевар деспота Стефана, испред зграде бр. 12, на углу са Скадарском улицом 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

22. Палмотићева улица, испред зграде бр. 12, према Светогорској улици 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

23. Улица Џорџа Вашингтона, испред зграде бр. 2, на углу са Цетињском улицом 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

24. Улица Џорџа Вашингтона, испред зграде бр. 13, на углу са Булеваром деспота Стефана 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

25. Улица Џорџа Вашингтона, испред зграде бр. 15, до стајалишта трамвајске линије бр. 2 и 5 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

26. Улица Џорџа Вашингтона, на углу са Палмотићевом улицом, испред зграде бр. 40, према 
улици Џорџа Вашингтона 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

27. Улица Џорџа Вашингтона, испред пијаце „Скадарлија”, десно од трамвајског стајалишта 
гледано из улице Џорџа Вашингтона 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

28. Улица Џорџа Вашингтона, на углу са Дринчићевом улицом, испред зграде бр. 1 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

29. Улица Џорџа Вашингтона, на углу са Таковском улицом, код школе „Вук Караџић” 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

30. Венизелосова улица, испред зграде бр. 18, на углу са Улицом Ђорђа Јовановића 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

31. Улица Гундулићев венац, испред зграде бр. 35, на углу са Улицом Јелисавете Начић 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

32. Улица цара Душана на углу са Доситејевом улицом, испред зграде бр. 84 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

33. Улица цара Душана, испред зграде бр. 55-55а 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

34. Улица цара Душана, испред зграде бр. 34, код самопослуге „Вишњица” 1 киоск НБК 15 С-A П=6,5 m² трговина

35. улица Цара Душана, испред зграде бр. 12, испред предузећа „Стаклопан” 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина

36. Улица цара Душана, испред зграде бр. 7, до стајалишта трамваја бр. 2 и 5 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

37. Улица Обилићев ванац на углу са Улицом Кнеза Михаила, испред зграде бр. 32, РК „Бео-
град” 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

38.
улица Студентски трг, ближе углу улица Студентски трг и Васе Чарапића, уз зид Студент-
ског парка 1 киоск НБК 15 С-Б П=8,5 m² трговина

39. Улица Тадеуша Кошћушка, на делу између Дунавског кеја и аутобуске окретнице линије 
бр. 24 и 79, код ресторана „Пантареи” и ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”. 1 киоск НБК 15 П=10,5 m² трговина

40. Булевар деспота Стефана, стајалиште ЈГС-а, испред зграде бр. 54 1 киоск НБК 15 С-А П=6,5 m² трговина
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Члан 3.
Намена привремених објеката назначена као трговина, 

подразумева продају робе на мало: часописа, штампе, дуван-
ских производа, пића и кондиторских производа у оригинал-
ном фабричком паковању, папирне галантерије, играчака, 
цвећа, прибора за личну хигијену, телефонских картица и 
карата за јавни градски превоз, и других сличних производа.

Члан 4.
Саставни део овог плана је текстуални и графички део 

који чине:
1. списак локација – места постављања привремених 

објеката,
2. прегледна карта локација за постављање привремених 

објеката у размери 1:5.000, 
3. текстуални и графички приказ појединачних места 

постављања, услова постављања и привремених објеката на 
њима,

4. Сагласности на Нацрт плана дате у складу са одред-
бама члана 10. став 2. Одлуке о постављању привремених 
објеката на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15) и то:

– сагласност Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе Града Београда IX – 03 број 350.8-
57/16 од 9. августа 2016. године

– сагласност Секретаријата за за саобраћај Градске упра-
ве Града Београда број 344.12 – 554/16 од 10. јуна 2016. го-
дине,

5. Сагласности на Нацрт плана дате у складу са одредба-
ма члана 11. Одлуке о постављању привремених објеката на 
територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15) и то:

– сагласност Секретаријата за за саобраћај Градске управе 
града Београда број 344.12 – 554/16 од 10. јуна 2016. године,

– сагласност Републичког завода за заштиту споменика 
културе 0401 број 3/1281 од 30. јуна 2016. године

– сагласност Градског завода за заштиту споменика кул-
туре број Р 2606/16 од 11. јула 2016. године,

– сагласност ЈКП „Зеленило – Београд” број 5282/1 од 21. 
јула 2016. године,

– сагласност ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” 
број 1508 од 26. јула 2016. године,

6. документација плана.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Ступањем на снагу овог плана, пр естаје да важи План 

постављања привремених објеката на јавним површинама у 
Београду - подручје општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 10/11 и 17/14). 

Члан 6.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда” и важи пет година.

Члан 6.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда” и важи пет година

Скупштина Градске општине Стари град
I-01, број020-4-56/16, 29. септембра 2016. године

Председница
Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
седници одржаној 29. септембар 2016. године, на основу 58. 
Статута Градске општине Стари град („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Ковачевић Милу, дипломираном правнику, из Београда, 

престаје функција заменика секретара Скупштине Градске 
општине Стари град, пре истека мандата, са 8. септембром 
2016. године, због поднете оставке. 

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01, број 020-4-60/16, 29. септембра 2016. године
Председница

Мила Поповић, ср.

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на се-
дници одржаној 29. септембра 2016. године, на основу члана 
34. Статута Градске општине Стари град („Службени лист 
Града Београда”, бр. 4/14 – пречишћен текст и 25/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-
СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ 

САСТАВУ
Радојевић Драгану, из Београда, престаје функција чла-

на Изборне комисије Градске општине Стари град, у стал-
ном саставу, на коју је именован као представник Српске 
напредне странке, са 19. јулом 2016. године, пре истека ман-
дата, због поднете оставке. 

Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град

I-01, број 020-4-61/16, 29. септембра 2016. године
Председница

Мила Поповић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Заменик председника градске општине Обреновац, у од-
суству председника градске општине, 22. септембра 2016. го-
дине, на предлог Већа Градске општине са седнице одржане 
22. септембра 2016. године, на основу члана 69. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
50. став 2. и члана 52. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен 
текст и 73/14) и члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа СКЦ ”Обреновац” у Обреновцу („Службе-
ни лист Града Београда”, број 85/16), поступајући по захтеву 
ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 3000 од 16. септембра 2016. године 
за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о трећој 
допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац” НО број 
2998 од 16. септембра 2016. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО КУЛТУРНИ 
ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ТРЕЋОЈ ДО-

ПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 

Спортско-културни центар ”Обреновац” НО бр. 2998 од 16. 
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септембра 2016. године о трећој допуни Ценовника услуга 
предузећа. 

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења.

II. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 124, 22. септембра 2016. године

Заменик
Миодраг Митровић, ср.

На основу члана 22, а у вези члана 69. Закона о јавним 
предузећима („Служени гласник РС”, број 15/16), чл. 24. 
и 31. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу 
(„Службени лист Града Београда”, број 85/16), члана 29. Ста-
тута Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обрено-
вац’’ бр. 1423 од 8. маја 2013. године, бр. 4120/1 од 12. децем-
бра 2013. године, бр. 3664 од 18. новембра 2015. године и бр. 
4122 од 22. децембра 2015. године, Надзорни одбор ЈП СКЦ 
,,Обреновац’’ је на телефонској седници одржаној дана 16. 
септембра 2016. године донео следећу 

ОДЛУКУ

1. Доноси се Трећа допуна Ценовника услуга у тексту 
који је саставни део одлуке.

2. Трећа допуна Ценовника услуга се доставља председ-
нику ГО Обреновац на сагласност.

3. Трећа допуна Ценовника услуга ступа на снагу и при-
мењује се наредног дана од дана давања сагласности. 

4. Трећа допуна Ценовника услуга са утврђеним новим 
ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар 
„Обреновац”

Број 2998, 16. септембра 2016. године

Председник
Миодраг Петровић, ср.

ТРЕЋА ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1624. од 20. маја 2016. године; бр.1934. од 17. јуна 2016. 

и бр.2794. од 26. августа 2016. године

Ценовник се допуњава следећим ставкама:

– Ред. бр. 202: Закуп Клуба за 
младе (за кориснике који закључе 
годишњи уговор)
преко 50 сати месечно сат 500,00 дин.
– Ред.бр.203: Закуп Клуба за 
младе сат 3.531,00 дин.
– Ред.бр.204: Закуп Клуба за мла-
де са техником сат 6.451,00 дин
– Ред.бр.205: Чланарина – школи-
ца спорта месечно 1.500,00 дин.

У све цене је урачунат ПДВ.

Трећа допуна ценовника услуга Јавног предузећа спорт-
ско културни центар,,Обреновац” ступа на снагу и при-
мењује се наредног дана од дана добијања сагласности.

ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2999, 16. септембра 2016. године

Вд директора
Иван Јегоровић, ср.

Веће Градске општине Обреновац на седници одржа-
ној 30. септембра 2016. године, на основу члана 55. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), донело је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА УПУТСТВА О НАЧИНУ И 
ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И 
ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИ-

ВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ 

I. Доношењем и ступањем на снагу Уредбе о мерили-
ма за именовање директора јавног предузећа („Службе-
ни гласник РС”, број 65/16) 5. августа 2016. године, која је 
прописала мерила за утврђивање резултата кандидата за 
именовање директора јавног предузећа престаје да важи 
Упутство Већа Градске општине Обреновац о начину и 
поступку именовања директора јавних и јавно комуналних 
предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац VII 
- 02 бр. 020-3/102 од 3. јуна 2013. године („Службени лист 
Града Београда”, број 29/13).

II. Ову одлука објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Веће Градске општине Обреновац
VII-02 бр. 020-3 / 247, 30. септембра 2016. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.

СУРЧИН

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 5. септембра 2016. године, на основу члана 18. тачка 6. 
Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града 
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), члана 74. ст. 8. и 
9. Статута Града Београда (,,Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је: 

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОР-
НИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА 
СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕ-
НОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се права на накнаде и друга при-

мања одборника и чланова органа Градске општине Сурчин 
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и радних тела Скупштине, Већа Градске општине, председ-
ника градске општине и других органа Градске општине 
Сурчин и права на плату и накнаде изабраних, именованих 
и постављених лица у органима Градске општине Сурчин.

II. НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА И ДРУ-
ГИХ ЛИЦА

Члан 2. 
Одборник Скупштине Градске општине има право на:
– накнаду за присуствовање седници Скупштине Град-

ске општине;
– право на одборнички додатак;
– и друге накнаде утврђене овом одлуком.

Члан 3. 
Одборнику за присуствовање седници Скупштине Град-

ске општине и седници радног тела Скупштине, Већа и 
председника градске општине, исплаћује се накнада у виси-
ни од 1000,00 динара.

Одборнику припада и право на месечни одборнички до-
датак у висини од 7000,00 динара.

Одборнику се обезбеђује простор за паркирање на дан 
одржавања седнице Скупштине.

Члан 4. 
Право на накнаду и друга примања утврђена овом од-

луком, припадају одборнику Скупштине Градске општине 
Сурчин од дана верификације до дана престанка мандата.

Члан 5. 
Председницима Савета месних заједница на територији 

градске општине Сурчин припада право на накнаду у изно-
су од 10.000 динара месечно, у нето износу, на име покрића 
трошкова укупног ангажовања у месној заједници, органи-
зације рада Савета месне заједнице и одговорности за извр-
шавање ових послова.

Изборна комисија Градске оштине Сурчин својом одлу-
ком утврђује висину накнаде за рад својих чланова, у скла-
ду са расположивим средствима у буџету.

III. ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНО-
ВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 6. 
Лице које бира Скупштина из реда одборника и реда 

грађана (у даљем тексту: изабрано лице) које је на сталном 
раду у градској општини због вршења функције и престане 
да остварује плату у предузећу, установи или од самосталне 
делатности, има право на плату у сталном месечном износу 
у градској општини.

Право на плату имају и лица која именује или поставља 
Скупштина, Веће или председник градске општине, која су 
на сталном раду у градској општини.

Плата се прима и за дане годишњег одмора, за дане др-
жавних празника и у другим случајевима за које је законом 
прописано да се не ради.

Члан 7. 
Плате изабраних и постављених лица утврђују се на ос-

нову:
– основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
– коефицијента који се множи основицом (у даљем текс-

ту: коефицијент);
– додатка на плату;
– обавеза које изабрано и постављено лице плаћа по ос-

нову пореза и доприноса за обавено социјално осигурање 
из плате, у складу са законом.

Плата утврђена у смислу овог члана, исплаћује се за рад 
за пуно радно време, односно радно време које се сматра 
пуним.

Члан 8. 
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Ре-

публике Србије у складу са законом.

Члан 9. 
Коефицијент изражава сложеност послова које обавља 

изабрано и постављено лице, одговорност, услове рада и 
стручну спрему.

Члан 10. 
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад) у 

складу са законом и колективним уговором,
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног рад-

ног времена у складу са законом,
3. рад на дан државног и верског празника,
4. дневну накнаду за повећање трошкова рада и боравка 

на терену (теренски додатак),
5. рад ноћу (између 22.00 и 6.00 часова наредног дана) ако 

такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.

Члан 11. 
Право на плату у складу са овом одлуком имају:
– председник градске општине;
– заменик председника Градске општине;
– председник Скупштине Градске општине;
– чланови Већа Градске општине на сталном раду;
– начелник Управе Градске општине;
– заменик начелника Управе градске општине;
– помоћници председника градске општине;
– секретар Скупштине градске општине;
– заменик секретара Скупштине Градске општине;
– општински правобранилац;
– заменик општинског правобраниоца.

Члан 12.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних 

лица износе:
– 10,50 – за председника општине;
– 10,35 – за заменика председника општине;
– 10,50 – за председника Скупштине Градске општине;
– 9,46 – за чланове Већа Градске општине на сталном 

раду.

Члан 13. 
Коефицијенти за обрачун и исплату плата постављених 

лица износе:
– 45,70 – за начелника Управе Градске општине;
– 44,75 – за заменика начелника Управе Градске општине;
– 41,09 – за помоћнике председника градске општине;
– 41,09 – за секретара Скупштине Градске општине;
– 40,14 – за заменика секретара Скупштине Градске 

општине;
– 41,09 – за општинског правобраниоца;
– 40,14 – за заменика општинског правобраниоца.

Члан 14. 
Изабрано лице које има право на плату у складу са овом 

одлуком, осим члана Већа Градске општине, које наставља 
рад и остварује права из радног односа и плату у преду-
зећу, установи или од самосталне делатности, тј. које није 
на сталном раду у градској општини, има право на накнаду 
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у висини разлике између пуног износа плате утврђене овом 
одлуком за функцију коју обавља и зараде коју остварује у 
радном односу или по другом основу.

Члан 15. 
Изабраном лицу које има право на плату у складу са 

овом одлуком, осим члана Већа Градске општине, које 
наставља рад и остварује права из радног односа и плату у 
предузећу, установи или од самосталне делатности, тј. које 
није на сталном раду у градској општини, чији је износ ме-
сечне плате у предузећу, установи или од самосталне де-
латности већи од плате за функцију коју обавља у градској 
општини, припада накнада за вршење функције у градској 
општини која износи 30% од укупног износа плате утврђе-
не овом одлуком за функцију коју обавља а које и оствари-
вало заснивањем радног односа

Члану Већа Градске општине који није на сталном раду у 
Већу припада месечна накнада за рад у Већу Градске општи-
не у висини од 30% од нето зараде коју би као члан Већа 
градске општине имао на сталном раду.

Члан 16.
На накнаде утврђене чл. 13. и 14. ове одлуке плаћају се 

порези и доприноси у складу са законом.

Члан 17.
Право на плату припада изабраним и постављеним ли-

цима на сталном раду у градској општини од дана ступања 
на функцију до дана разрешења, односно до дана престанка 
вршења функције. 

IV. НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ И ПО-
СТАВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 18.
Изабрано и постављено лице има право на накнаду пла-

те за време одсуствовања са рада због боловања, стручног 
оспособљавања и усавршавања и у другим случајевима од-
суствовања са рада у складу са законом, Колективним уго-
вором и другим прописима.

Члан 19.
Изабрано лице по престанку функције има право на 

плату у трајању од три месеца у висини коју је имало у вре-
ме престанка функције.

Право на плату из става 1. овог члана може се изузетно 
продужити до три месеца уколико у том времену изабрано 
лице стиче право на пензију.

Право из ст. 1. и 2. овог члана престаје заснивањем рад-
ног односа или стицањем права на пензију према прописи-
ма о пензијском и инвалидском осигурању.

Члан 20.
Лица која су на стално м раду имају право на накнаду 

трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада купо-
вином месечне претплатне карте на почетку месеца за на-
редни месец, за релације где је то омогућено.

Изузетно на захтев запосленог, руководилац органа 
може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене 
месечне претплатне карте.

Члан 21.
Одборник, изабрано и постављено лице има право на 

дневницу и накнаду трошкова за службено путовање када 
по службеном задатку треба да обави одређени посао за 
потребе градске општине ван територије града Београда, у 
земљи или иностранству, у висини и под условима утврђе-
ним законом и другим прописима.

Одлуку о упућивању на службено путовање лица из ста-
ва 1. овог члана, доноси председник општине.

Путни налог на основу одлука из става 2. овог члана из-
даје начелник Управе Градске општине или лице које он ов-
ласти.

Члан 22.
Изабрана и постављена лица која су у радном односу у 

градској општини, имају право на јубиларну новчану награ-
ду у складу са позитивним прописима.

Члан 23.
Појединачна решења о остваривању права у складу са 

овом одлуком доноси Комисија за административна и ман-
датна питања Градске општине Сурчин осим за начелника и 
заменика начелника Управе које доноси председник општине.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у ,,Службеном листу Града Београда”.

Члан 25.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Пра-

вилник о платама и другим примањима изабраних и по-
стављених лица у органима Градске општине Сурчин (број 
II-01-012-46/2012 од 21. новембра 2012. године, број: II-
01-012- 16/2013 од 8. априла 2013. године, број: II-01-012- 
10/2014 од 5. марта 2014. године, број: II-01-012- 25/2015 од 
15. маја 2015. године) и Одлука о накнадама и другим при-
мањима одборника у Скупштини Градске општине Сурчин 
(број: I-06-291-2/2008 од 30. децембра 2008. године.)

Скупштина градске општине Сурчин
Број I – 01 – 06 – 251/2016, 5. септембра 2016. година

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштинa Градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 5. септембра 2016. године на основу члана 1. и члана 79. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 18. став 1. тачка 13. Статута ГО 
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08; 12/10; 
39/13 и 47/15) донела је

ОДЛУКУ

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕ-
ЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН БРОЈ I-01-06-181/1 ОД 
14. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ; 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОС-
НИВАЊУ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КО-
МУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУР-

ЧИН БРОЈ I-01-06-195 ОД 1. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ

Члан 1. 
Брише се текст члана 1. који гласи: 
„Скупштина општине Сурчин са седиштем у Сурчи-

ну, Војвођанска улица 79 матични број 17587714 (у даљем 
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тексту: оснивач) у циљу обављања делатности од општег 
интереса, Одлуком број 01-04-07-1/2005 оснoвала је Јавно 
предузеће за обављање комуналних и других делатности 
од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (у 
даљем тексту: јавно предузеће). 

Овом одлуком врши се усклађивање Оснивачког акта са 
Законом о јавним предузећима.” 

и сада члан 1. гласи: 
„Овом одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног 

предузећа за обављање комуналних и других делатности 
од општег интереса за грађане градске општине Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 6/05) које је осно-
вано дана 2. марта 2005. године од стране Градске општине 
Сурчин под бројем I-04-07-1/2005 и називом „Јавно пре-
дузеће за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сурчин”.

Јавно предузеће је уписано у регистар Агенције за при-
вредне регистре под бројем БД 30130/05 од дана 3. јуна 
2005. године.

Промена Оснивачког акта се врши ради усклађивања са 
Законом о Јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16). 

Оснивачки акт до сада је мењан одлуком Скупштине ГО 
Сурчин број I-01-06-181/1/2014 од 14. новембра 2014. годи-
не („Службени лист Града Београда”, број 91/14) и Одлуком 
Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-195/2016 од 1. августа 
2016. године („Службени лист Града Београда”, број 81/16).”

Члан 2.
Брише се текст члана 2. који гласи: 
„Јавно предузеће је једино овлашћено предузеће на под-

ручју Градске општине Сурчин за обављање делатности и 
пружање услуга из члана 1. ове одлуке.” 

и исти сада гласи: 
„Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања 

трајног обављања делатности од општег интереса и редо-
вног задовољавања потреба корисника услуга и ради сти-
цања добити.”

Члан 3.
Врши се допуна у члану 5. тако што се иза речи „лого” 

додају речи: 
„исписаним текстом на српском језику и ћириличним 

писмом” 
Члан 4. 

У члану 6. врши се измена става 2. који гласи: 
„Јавно предузеће је дужно да трајно и систематски пру-

жа комуналне и друге услуге од општег интереса у складу 
са условима и стандардима који су утврђени законом и 
другим прописима чиме ће се обезбедити уредно задовоља-
вање потреба корисника производа и услуга, водећи рачуна 
о добрим пословним обичајима и пословним моралом.” 

и сада гласи: 
„Јавно предузеће послује по тржишним условима у 

складу са законом, добрим пословним обичајима и послов-
ним моралом.” 

Члан 5. 
Брише се текст члана 7. који гласи: 
„Јавно предузеће почиње са обављањем делатности на-

кон испуњавања законом прописаних услова за обављање 
делатности од општег интереса и уписа у регистар привред-
них субјеката.” 

Члан 6. 
Додаје се нови члан 8А. који гласи: 
„Јавно предузеће може поред делатности за чије је оба-

вљање основано, да обавља и друге делатности утврђене 
Статутом уз сагласност оснивача.” 

Члан 7. 
У члану 10. брише се став 4. који гласи: 
„Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа осим 

у случајевима утврђеним законом.” 

Члан 8. 
Брише се члан 12. који гласи: 
„Имовину јавног предузећа чине права својине на не-

покретним и покретним стварима, новчана средства и хар-
тије од вредности и друга имовинска права која су пренета 
у својину јавног предузећа, укључујући и право коришћења 
на стварима у јавној својини.” 

тако да сада члан 12. гласи: 
„Имовину јавног предузећа чине имовинска права на 

покретним и непокретним стварима која су пренета Јав-
ном предузећу у складу са законом, укључујући и право ко-
ришћења на стварима у јавној својини, као и новчана сред-
ства и хартије од вредности.

Од непокретне имовине ЈП „Сурчин” користи:
– просторије у згради ДК у Добановцима Маршала Тита 

2. у Добановцима, чија укупна површина износи 418,78 m² 
(први спрат).

– просторију у згради ДК у Добановцима Маршала Тита 
2. у Добановцима чија укупна површина износи 28,92 m² 
(месна канцеларија у Добановцима).

– просторију у згради ДК у Добановцима Маршала Тита 
2. у Добановцима чија укупна површина износи 17,26 m² 
(сутерен у згради ДК у Добановцима).

– просторију у згради коју користи ЈП „Сурчин” Војвођан-
ска 80. у Сурчину чија укупна површина износи 7,82 m².

– просторије у згради Војвођанска 73 у Сурчину чија 
укупна површина износи 30 m².

– просторије у згради коју користи ЈП „Сурчин” Стевана 
Јовановића 2. у Добановцима.чија укупна површина износи 
69,25 m².” 

Члан 9. 
У члану 14. бришу се речи: 
„из кредита, из прилога, донација и поклона” 

Члан 10. 
Брише се члан 15. који гласи: 
„Добит јавног предузећа је финансијски резултат по-

словања у једној пословној години која се оствари после 
одбитка свих трошкова пословања укључујући примања за-
послених и сва друга давања по основу доприноса, пореза и 
других фискалних дажбина. 

Остварена добит на крају пословне године расподељује 
се у складу са програмом пословања за наредну годину.” 

Члан 11. 
Брише се члан 16. који гласи: 
„Остварени губитак предузећа утврђује се у складу са 

законом и другим актима. Одлуку о начину покрића губит-
ка доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача.” 

и уместо њега ставља текст који гласи: 
„Јавно предузеће има својство правног лица.
У промету са трећим лицима јавно предузеће иступа у 

своје име и за свој рачун, а за своје обавезе одговара цело-
купном својом имовином.” 

Члан 12. 
Додаје се нови члан 16а који гласи: 
„Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
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Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 
фондова или других финансијских организација доноси 
Надзорни одбор. 

На одлуку из става 2. овог члана, сагласност даје оснивач.”

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 13. 
Брише се члан 19. који гласи: 
„Надзорни одбор: утврђује пословну стратегију и по-

словне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реа-
лизацији; усваја извештај о степену реализације програма 
пословања; доноси годишњи програм пословања уз са-
гласност оснивача; надзире рад директора; врши унутра-
шњи надзор над пословањем јавног предузећа; успоставља, 
одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 
утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доста-
вља их оснивачу ради давања сагласности; доноси Статут 
уз сагласност оснивача; одлучује о статусним променама 
уз сагласност оснивача; доноси одлуку о расподели доби-
ти, односно начину покрића губитка уз сагласност оснива-
ча; даје сагласност директору за предузимање послова или 
радњи у складу са законом, Статутом и одлуком оснивача; 
закључује уговоре о раду на одређено време са директором 
предузећа; врши и друге послове у складу са законом, Ста-
тутом и прописима којима се уређује правни положај ја-
вног предузећа;”

и сада исти гласи: 
„Надзорни одбор обавља све послове одређене законом 

којим се уређује положај јавних предузећа а могу бити до-
пуњени Статутом предузећа. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања на 
друго лице.” 

Члан 14. 
У члану 20. додаје се нови став који гласи:
„Услови за именовање и престанак мандата председника 

и чланова Надзорног одбора утврђени су одредбама закона 
којим се уређује положај јавних предузећа.” 

Члан 15. 
Врши се допуна члана 23. тако да исти сада гласи: 
„Директор предузећа представља и заступа предузеће; 

организује и руководи процесом рада; води пословање ја-
вног предузећа; одговара за законитост рада предузећа; 
предлаже годишњи односно трогодишњи програм рада и 
пословања и предузима мере за њихово спровођење и одго-
воран је за његову реализацију; подноси извештаје о раду; 
предлаже финансијске извештаје; извештаје о пословању 
и годишњи обрачун; извршава одлуке Надзорног одбора; 
доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; одлучује 
о појединачним правима, обавезама и одговорностима за-
послених; бира извршне директоре; доноси акт о организа-
цији и систематизацији послова; доноси ценовник услуга; 
врши и друге послове одређене законом и Статутом јавног 
предузећа.” 

Члан 16. 
У члану 24. на крају става 1. додају се речи: 
„коју именује оснивач”.
У истом члану брише се став који гласи: 
„Директор може да има заменика и помоћника које име-

нује и разрешава оснивач”.
У истом члану на крају става 4. додају се речи: 
„на период не дужи од годину дана”.

Члан 17. 
Брише се текст члана 25. који гласи: 
„Услови за именовање директора предузећа утврђују се 

Статутом предузећа, а сходно одредбама Закона о раду.” 
и уместо њега уноси текст који гласи: 
„За директора јавног предузећа може бити изабрано 

лице које испуњава услове предвиђене законом који уређује 
положај јавних предузећа с тим што могу бити допуњени 
Статутом предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер који 
обавља јавну функцију.” 

Члан 18. 
Врши се допуна члана 26. тако што се иза речи „зако-

ном” додају речи: 
„који уређује положај јавних предузећа”

Члан 19. 
Додаје се нови поднаслов „ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР”. 
додаје се нови члан 26А који гласи: 
„За извршног директора бира се лице које испуњава ус-

лове дефинисане законом којим се уређује положај јавних 
предузећа и мора имати три године радног искуства на по-
словима за које ће бити задужен у јавном предузећу.

Извршни директор не може имати заменика.” 

Члан 20. 
Додаје се нови члан 26б који гласи: 
„Број извршних директора утврђује се Статутом преду-

зећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у преду-

зећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења 

које му је одредио директор и за свој рад одговара директору.” 

ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ОСНИВАЧА 

Члан 21. 
Брише се члан 27. који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном 

предузећу, оснивач даје сагласност на: Статут јавног пре-
дузећа; статусне промене; давање гаранција, авала, јемства, 
залоге и других средстава обезбеђења за послове који нису 
из оквира делатности од општег интереса; улагање капи-
тала; акт о процени вредности капитала и исказивању тог 
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својин-
ској трансформацији располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, утврђене осни-
вачким актом; друге одлуке у складу са законом којим се 
уређује обављање делатности од општег интереса. Осни-
вачким актом; тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем), 
осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност 
даје други државни орган; Акт о општим условима за испо-
руку производа и услуга.

Оснивач сноси ризик пословања и учествује у расподели 
добити кроз давање сагласности на програм пословања.” 

Тако да исти сада гласи: 
„Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

тако да: 
– трајно и несметано пружа услуге за које је регистрова-

но под условима и на начин уређен законом, прописима и 
стандардима донесеним на основу закона;

– пружене услуге одговарају уговореном обиму и квали-
тету што подразумева тачност у погледу рокова, сигурност 
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корисника у добијању услуга а све што је специфично мора 
бити у складу са позитивним прописима;

– развија и унапређује квалитет и врсте услуга
стално ради на повећању ефикасности рада”.

Члан 22. 
Брише се члан 28. који гласи: 
„Јавно предузеће је у обавези у свим условима, па и у 

ванредним ситуацијама, обезбедити минимум процеса рада 
у обављању својих делатности. 

У случају поремећаја у пословању јавног предузећа оснивач 
може предузети мере ради обезбеђења несметаног функцио-
нисања предузећа и обављања делатности за које је предузеће 
основано, како би се избегле тешке последице по живот и здра-
вље људи, односно безбедност људи и имовине а нарочито: 

– промену унутрашње организације јавног предузећа; 
разрешење органа које именује; ограничење права поједи-
них делова предузећа у правном промету; ограничење у 
погледу права располагања појединим средствима; привре-
мено поверити пружање услуга другом предузећу или фи-
зичком лицу, који за то испуњавају законске услове;” 

и уместо њега убацује текст који гласи: 
„Оснивач има права да у случају поремећаја у посло-

вању предузећа предузме мере како би се наставио несме-
тани рад, пословање и управљање предузећем у свему пре-
ма законским овлашћењима.” 

Члан 23. 
Додаје се нови члан 28а који гласи: 
„Одлуку о распоређивању добити, и начину покрића гу-

битака доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност ос-
нивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у 
буџет оснивача по завршном рачуну за претходну годину.” 

Члан 24. 
Додаје се нови члан 30а који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном 

предузећу, Оснивач – Скупштина даје сагласност на: 
– Статут Јавног предузећа и његове измене;
– дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја предузећа;
– годишњи, односно, трогодишњи програм пословања 

који мора бити усклађен са дугорочним и средњорочним 
планом и стратегијом развоја из претходне тачке;

– финансијске извештаје;
– одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитака;
– одлуку о оснивању огранака;
– одлуку о задуживању предузећа;
– одлуку о улагању капитала;
– промену правне форме;
– завршни рачун предузећа,
и друга акта у складу са законом, овим актом и Стату-

том.
Веће ГО Сурчин даје сагласност на: 
– посебан програм коришћења средстава из буџета 

општине (субвенције, гаранције, ...);
– одлуку о давању гаранција, авала, јемства и других 

средстава обезбеђења;
– одлуку о располагању (прибављању и отуђењу сред-

става у јавној својини која су пренета јавном предузећу 
веће вредности);

– акт о процени вредности капитала и програм – Одлу-
ку о својинској трансформацији;

– акт о општим условима за испоруку производа и ус-
луга.

и друге акте у складу са законом, овим актом и Стату-
том.

Председник ГО Сурчин даје сагласност на: 
– акт о исплати стимулације директору предузећа;
– даје сагласност на ценовнике услуга и производа. 
и друге акте у складу са законом, овим актом и Стату-

том.” 

Члан 25. 
Додаје се нови члан 30б који гласи: 
„Тромесечни извештај о степену усклађености плани-

раних и реализованих активности јавно предузеће доста-
вља Већу градске општине у року од 30 дана од дана исте-
ка тромесечја а извештај о степену реализације годишњег 
односно трогодишњег програма пословања Већу Градске 
општине доставља ради информисања.” 

Члан 26. 

Додаје се нови члан 30в који гласи: 
„У случају поремећаја у пословању јавног предузећа ос-

нивач може предузети мере прописане законом ради обез-
беђења услова за несметано функционисање јавног преду-
зећа и обављања делатности од општег интереса због којих 
је Јавно предузеће и основано.” 

Члан 27. 

Додаје се ново поглавље „ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА” 

Додаје се нови члан 30г који гласи: 
„Унапређење рада и развоја јавног предузећа заснива се 

на дугорочном и средњoрочном плану рада и развоја. 
За сваку календарску годину јавно предузеће доноси го-

дишњи програм пословања. 
Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности 

најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину а 
сматра се донетим када на њега оснивач да сагласност.” 

Члан 28. 

Додаје се нови члан 30Д. који гласи: 
„Добит јавног предузећа је финансијски резултат по-

словања у једној пословној години који се оствари после 
одбитка свих трошкова пословања укључујући и примања 
запослених и сва друга давања по основу доприноса, пореза 
и других фискалних дажбина. 

Остварена добит на крају пословне године расподељује 
се у складу са програмом пословања за наредну годину.” 

Члан 29.

Додаје се нови члан 30ђ који гласи:
„Остварени губитак предузећа утврђује се у складу са 

законом и другим актима.
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни од-

бор уз сагласност оснивача.”

Члан 30.

Додаје се ново поглавље „ИЗДВОЈЕНИ ОРГАНИЗАЦИ-
ОНИ ДЕО – ОГРАНАК” и нови члан 30Ж који гласи: 

„Пословно име под којим послује огранак утврђено је у 
члану 3. став 1. овог акта и гласи: Јавно предузеће за оба-
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вљање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин.

Седиште огранка: Сурчин, Војвођанска 73.
Матични број предузећа је: 20044098”

Члан 31. 
Додаје се нови члан 30И. 
„Делатност огранка је дефинисана чланом 7. овог акта а 

то су:
 Услужне делатности у копненом саобраћају (52.21)
– пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и 

одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или га-
ража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја прико-
лица и др.

и
Погребне и сродне делатности (96.03) 
Обухвата:
– сахрањивање и спаљивање људских и животињских 

лешева:
– услуге сахрањивања и спаљивања;
– изнајмљивање и продавање гробних места;
– одржавање гробова и споменика”.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

Врши се допуна члана 36. новим ставом који гласи:
„Предузеће је дужно да на својој интернет-страници 

објави све што је дефинисано законом о јавним предузећи-
ма, као и друге информације од значаја за јавност.”

Члан 33. 

Изнад члана 40. додаје се ново поглавље „ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ” 

Члан 34. 

Након члана 40. додаје се нови члан 40а који гласи: 
„Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, орга-

низацију и пословање са законом и одредбама ове одлуке у 
року од 90 дана од дана доношења одлуке.”

Члан 35.
Додаје се нови члан 40б који гласи: 
„Чланови надзорног одбора предузећа, именовани до 

ступања на снагу ове одлуке, а који испуњавају услове за 
именовање прописане Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), настављају са радом 
до истека мандата.” 

Члан 36.

Додаје се нови члан 40в који гласи: 
„Директор предузећа који је именован до ступања на 

снагу ове одлуке, на јавном конкурсу у складу са одредбама 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 и 44/14) наставља са радом до истека мандата.” 

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I – 01 – 06 – 244/2016, 5. септембра 2016. година

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 5. септембра 2016. године на основу члана 1. и члана 79. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 18. став 1. тачка 13. Статута ГО 
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08; 12/10; 
39/13 и 47/15) донела је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА 
БРОЈ I–01–06–183/2014, ОД 14. НОВЕМБРА 2014. ГОДИ-

НЕ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Брише се текст члана 1. који гласи: 
„Скупштина Градске општине Сурчин са седиштем у 

Сурчину, Војвођанска 79 матични број 17587714 (у даљем 
тексту: оснивач) у циљу обављања делатности од општег 
интереса, Одлуком број I – 06 – 93/2008 оснива Јавно пре-
дузеће за обављање послова информисања (у даљем тексту: 
Јавно предузеће) коме се поверавају послови из области ин-
формисања од значаја за ГО Сурчин. 

Овом одлуком врши се усклађивање Оснивачког акта са 
Законом о јавним предузећима.”

па сада члан 1. гласи: 
„Овом одлуком врши се промена оснивачког акта Ја-

вног предузећа за обављање послова информисања, Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 27/08) које је основа-
но 31. јула 2008. године од стране Градске општине Сурчин 
под бројем: I-06-93/2008 и називом „Јавно предузеће за оба-
вљање послова информисања”:

Јавно предузеће је уписано у регистар Агенције за при-
вредне регистре под бројем БД 130967/2008

Промена Оснивачког акта се врши ради усклађивања 
са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16). 

Оснивачки акт до сада је мењан је одлуком Скупштине 
ГО Сурчин број I-01-06-57/2013 од 22. марта 2014. године 
(„Службени лист Града Београда”, број 13/13) и одлуком 
Скупштине ГО Сурчин бр. I-01-06-183/2014 („Службени 
лист Града Београда” број 91/14).” 

Члан 2. 
Додаје се нови члан 1а који гласи: 
„Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања 

трајног обављања делатности од општег интереса и редо-
вног задовољавања потреба корисника услуга и ради сти-
цања добити.” 

Члан 3. 
Врши се измена члана 2. у ст. 1. и 2. који гласе: 
„Пословно име: Јавно предузеће за обављање послова 

информисања. 
Скраћени назив: „ЈП за информисање’’
па сада ст. 1. и 2. овог члана гласе: 
„Предузеће послује под пословним именом : Јавно пре-

дузеће кабловска дистрибуција, Сурчин (у даљем тексту : 
предузеће)

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: „ЈП КДС”.
Члан 4.

Брише се члан 4. који гласи: 
„Јавно предузеће почиње са обављањем делатности на-

кон испуњавања законом прописаних услова за обављање 
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делатности од општег интереса и уписа у регистар привред-
них субјеката.” 

Члан 5.
Врши се допуна у члану 6. тако што се иза речи „лого” 

додају речи: 
„исписаним текстом на српском језику и ћириличним 

писмом”.

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 6. 
У потпуности се брише члан 7. који гласи: 
„Претежна делатност јавног предузећа је делатност под 

шифром: 
6110 – кабловске телекомуникације, обухвата упра-

вљање, одржавање или обезбеђивање капацитета за свако 
емитовање пренос или пријем порука коришћењем ка-
бловске телекомуникационе инфраструктуре 

– управљање и одржавање преносних и комуникаци-
оних уређаја којима се обезбеђује дистрибуција сигнала 
до конкретне тачке одакле се сигнал може преносити пре-
ко земаљских линија, микроталаса или комбинацијом зе-
маљских линија и сателитских веза;

– управљање кабловским дистрибутивним системом;
– обезбеђење интернет приступа од стране оператора 

кабловске инфраструктуре.
Остале делатности јавног предузећа су: 
7311 – делатност рекламних агенција која обухвата кре-

ирање и објављивање реклама у новинама, часописима, на 
телевизији и интернету 

– креирање и постављање реклама на отвореном прос-
тору, нпр. рекламним таблама” 

и уместо њега ставља текст: 
„Делатност којом се предузеће бави је: 
61.10 – Кабловске телекомуникације„ 

КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 7. 
На крају члана 11. додају се речи: 
„Као и новчана средства и хартије од вредности.” 

Члан 8. 
У члан 12. бришу се речи: 
„Из кредита, из прилога, донација и поклона”.
И исти сада гласи: 
„Предузеће у обављању својих делатности стиче и при-

бавља средства из сопствених прихода и других извора у 
складу са законом и другим прописима.” 

Члан 9. 
Додаје се нови члан 12А. који гласи: 
„Предузеће се може задуживати само под условом да је 

финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.”

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 10. 
Брише се у потпуности члан 15. који гласи: 
„Надзорни одбор: утврђује пословну стратегију и по-

словне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реали-
зацији; усваја извештај о степену реализације програма по-
словања; доноси годишњи програм пословања уз сагласност 
оснивача; надзире рад директора; врши унутрашњи надзор 

над пословањем јавног предузећа; успоставља, одобрава и 
прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 
извештаје и политику управљања ризицима; утврђује фи-
нансијске извештаје јавног предузећа и доставља их осни-
вачу ради давања сагласности; доноси Статут уз сагласност 
оснивача; одлучује о статусним променама уз сагласност 
оснивача; доноси одлуку о расподели добити, односно начи-
ну покрића губитка уз сагласност оснивача; даје сагласност 
директору за предузимање послова или радњи у складу са 
законом, Статутом и одлуком оснивача; закључује уговоре 
о раду на одређено време са директором предузећа; врши и 
друге послове у складу са законом, Статутом и прописима 
којима се уређује правни положај јавног предузећа;” 

и сада гласи: 
„Надзорни одбор обавља све послове одређене законом 

којим се уређује положај јавних предузећа а могу бити до-
пуњени Статутом предузећа. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у јавном предузећу.” 

Члан 11. 
У члану 16. додаје се нови став који гласи” 
„Услови за именовање и престанак мандата председника 

и чланова Надзорног одбора утврђени су одредбама закона 
којим се уређује положај јавних предузећа.” 

Члан 12. 
У члану 17. на крају става додају се речи: 
„У случају наступања ситуације утврђене законом.” 

Члан 13. 
У члану 19. на крају става 1. додају се речи: 
„коју именује оснивач”.
У истом члану брише се став: 
„Директор може да има заменика и помоћника које име-

нује и разрешава оснивач”. 
На крају става 4. додају се речи: 
„на период не дужи од годину дана”.

Члан 14. 
У потпуности се брише члан 20. који гласи: 
„Услови за именовање директора предузећа утврђују се 

Статутом предузећа а сходно одредбама Закона о раду.” 
И уместо њега уноси текст који гласи: 
„За директора јавног предузећа може бити изабрано 

лице које испуњава услове предвиђене законом који уређује 
положај јавних предузећа с тим што могу бити допуњени 
Статутом предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер који 
обавља јавну функцију.” 

Члан 15. 
Врши се допуна члана 21. ставкама: 
– одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених; 
– бира извршне директоре; 
– закључује уговор о раду са извршним директором, у 

складу са законом којим се уређују радни односи;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова; 
– доноси цене услуга, 
врши и друге послове одређене законом и Статутом ја-

вног предузећа.” 
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Члан 16. 
Додаје се поднаслов „ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР”. 
додаје се нови члан 23а који гласи: 
„За извршног директора бира се лице које испуњава ус-

лове дефинисане законом којим се уређује положај јавних 
предузећа и мора имати три године радног искуства на по-
словима за које ће бити задужен у Јавном предузећу.

Извршни директор не може имати заменика.” 

Члан 17. 
Додаје се нови члан 23б који гласи: 
„Број извршних директора утврђује се Статутом преду-

зећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у преду-

зећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења 

које му је одредио директор, у складу са оснивачким актом 
и статутом и за свој рад одговара директору.” 

Члан 18. 
Брише се поглавље „ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ПРЕДУ-

ЗЕЋА” и уместо тога ставља ново поглавље које гласи: 
„ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 

ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ” 

Члан 19. 
Брише се члан 24. који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном пре-

дузећу, оснивач даје сагласност на: Статут јавног предузећа; 
статусне промене; давање гаранција, авала, јемства, залоге и 
других средстава обезбеђења за послове који нису из окви-
ра делатности од општег интереса; улагање капитала; акт о 
процени вредности капитала и исказивању тог капитала у 
акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансфор-
мацији располагање (прибављање и отуђење) средствима 
у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа 
веће вредности, која је у непосредној функцији обављања де-
латности од општег интереса, утврђене оснивачким Актом; 
друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интереса и Оснивачким актом; тарифу 
(одлуку о ценама, тарифни систем), осим ако другим зако-
ном није предвиђено да ту сагласност даје други државни ор-
ган; Акт о општим условима за испоруку производа и услуга. 

Оснивач сноси ризик пословања и учествује у расподели 
добити кроз давање сагласности на програм пословања.” 

тако да сада гласи: 
„Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

тако да: 
– трајно и несметано пружа услуге за које је регистрова-

но под условима и на начин уређен законом, прописима и 
стандардима донесеним на основу закона. 

– пружене услуге одговарају уговореном обиму и квали-
тету што подразумева тачност у погледу рокова, сигурност 
корисника у добијању услуга а све што је специфично мора 
бити у складу са позитивним прописима

– развија и унапређује квалитет и врсте услуга 
– стално ради на повећању ефикасности рада”. 

Члан 20. 
Додаје се нови члан 24А који гласи: 
„Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди нес-

метано вршење делатности јавном предузећу како би се она 
обављала у континуитету. 

Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом 
предузећа.” 

Члан 21. 
Брише се текст члана 27. који гласи: 
„У случају поремећаја у пословању јавног предузећа ос-

нивач може предузети мере прописане законом ради обез-
беђења услова за несметано функционисање јавног преду-
зећа и обављања делатности од општег интереса због којих 
је јавно предузеће и основано.” 

и сада гласи: 
„Оснивач има права да у случају поремећаја у посло-

вању предузећа предузме мере како би се наставио несме-
тани рад, пословање и управљање предузећем у свему пре-
ма законским овлашћењима.” 

Члан 22. 
Додаје се нови члан 27а који гласи: 
„Одлуку о распоређивању добити, и начину покрића гу-

битака доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност ос-
нивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у 
буџет оснивача по завршном рачуну за претходну годину.” 

Члан 23. 
Додаје се ново поглавље „ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ОС-

НИВАЧА” 
додаје се нови члан 27б који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном 

предузећу, Оснивач – Скупштина даје сагласност на: 
– Статут јавног предузећа и његове измене;
– дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја предузећа;
– годишњи, односно, трогодишњи програм пословања 

који мора бити усклађен са дугорочним и средњорочним 
планом и стратегијом развоја из претходне тачке;

– финансијске извештаје;
– одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитака;
– одлуку о оснивању огранака;
– одлуку о задуживању предузећа;
– одлуку о улагању капитала;
– промену правне форме;
– завршни рачун предузећа.
друга акта у складу са законом, овим актом и Статутом.
Веће ГО Сурчин даје сагласност на: 
– посебан програм коришћења средстава из буџета 

општине (субвенције, гаранције, ...);
– одлуку о давању гаранција, авала, јемства и других 

средстава обезбеђења;
– одлуку о располагању (прибављању и отуђењу сред-

става у јавној својини која су пренета јавном предузећу 
веће вредности);

– акт о процени вредности капитала и програм – одлуку 
о својинској трансформацији;

– акт о општим условима за испоруку производа и ус-
луга,

друге акте у складу са законом, овим актом и Статутом.
Председник ГО Сурчин даје сагласност на: 
– акт о исплати стимулације директору и извршним ди-

ректорима предузећа,
– даје сагласност на ценовнике услуга и производа. 
друге акте у складу са законом, овим актом и Статутом.” 

Члан 24. 
Додаје се нови члан 27в који гласи: 
„Тромесечни извештај о степену усклађености плани-

раних и реализованих активности јавно предузеће доста-
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вља Већу Градске општине у року од 30 дана од дана исте-
ка тромесечја а извештај о степену реализације годишњег 
односно трогодишњег програма пословања Већу Градске 
општине доставља ради информисања.” 

Члан 25. 
У потпуности се брише поглавље и текст „АКТИ ЈА-

ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА”. 
Брише се члан 28. који гласи: 
„Јавно предузеће има Статут и друга општа акта. 
Статутом јавног предузећа блише се организује посло-

вање, начело унутрашње иорганизације, начин оствари-
вања послова и задатака и друга питања од значаја за по-
словање јавног предузећа. 

Члан 26. 
Брише се и члан 29. који гласи: 
„Акт о унутрашњој организацији и систематизацији рад-

них места доноси директор уз сагласност надзорног одбора.” 

ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 27.
У потпуности се брише члан 31. који гласи: 
„Добит јавног предузећа је финансијски резултат по-

словања у једној пословној години који се оствари после 
одбитка свих трошкова пословања укључујући и примања 
запослених и сва друга давања по основу доприноса, пореза 
и других фискалних дажбина. 

Остварена добит на крају пословне године расподељује 
се у складу са програмом пословања за наредну годину.” 

Члан 28.
 У потпуности се брише члан 32. који гласи: 
„Остварени губитак предузећа утврђује се у складу са 

законом и другим актима. 
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни од-

бор уз сагласност оснивача.” 
Члан 29. 

Додаје се ново поглавље „АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА” 
Додаје се нови члан који гласи: 
„Јавно предузеће има Статут и друга општа акта. 
Статутом јавног предузећа ближе се уређује пословање, 

начела унутрашње организације, начин остваривања посло-
ва и задатака и друга питања од значаја за пословање Јавног 
предузећа.” 

Члан 30. 
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији рад-

них места доноси директор уз сагласност Надзорног одбора.
Члан 31. 

Врши се измена члана 33. који је гласио: 
„Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине у 
складу са прописима који регулишу ту област, спречавајући 
узроке и отклањајући штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове средине.”

и исти сада гласи: 
„Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине и , да 
спречава узроке и отклања последице које угрожавају жи-
вотну средину и то у складу са прописима који регулишу ту 
област, спречавајући узроке и отклањајући штетне последи-
це које угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.” 

Члан 32. 
Врши се допуна члана 38. новим ставом који гласи: 
„Предузеће је дужно да на својој интернет страници 

објави све што је дефинисано законом о јавним предузећи-
ма, као и друге информације од значаја за јавност.” 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 
Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине и, да 
спречава узроке и отклања последице које угрожавају жи-
вотну средину и то у складу са прописима који регулишу ту 
област, спречавајући узроке и отклањајући штетне последи-
це које угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине. 

Члан 34. 
Опште, правне и финансијске послове јавно преду-

зеће може обављати самостално, преко својих служби или 
закључивањем уговора за обављање ових послова са дру-
гим овлашћеним правним или физичким лицима који ис-
пуњавају законом утврђене услове. 

Члан 35. 
Права, обавезе и одговорности запослених из радног 

односа уређују се Уговором о раду који мора бити у складу 
са законом. 

Члан 36. 
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и 

здравља на раду остварују се у складу са законом и пропи-
сима донетим на основу закона. 

Члан 37. 
Право на штрајк запослени остварују у складу са зако-

ном с тим што се мора обезбедити минимум процеса рада 
што својом одлуком одређује директор предузећа. 

Члан 38. 
Рад јавног предузећа је јаван. 
За јавност рада јавног предузећа одговоран је директор. 
Предузеће је дужно да на својој интернет страници обја-

ви све што је дефинисано законом о јавним предузећима, 
као и друге информације од значаја за јавност.

Члан 39. 
Доступност информација од јавног значаја Јавно преду-

зеће врши у складу са одредбама закона који регулише об-
ласт слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

Члан 40.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђе-

ни одлуком директора или Надзорног одбора јавног преду-
зећа, чије би саопштавање неовлашћеном лицу било про-
тивно пословању јавног предузећа и штетило би његовом 
пословном угледу и интересу. 

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 41. 
За све што није регулисано овом одлуком примењиваће 

се одредбе Закона о јавним предузећима и други прописи. 
Измене и допуне ове одлуке вршиће се на начин и у 

поступку предвиђеном за њено доношење. 
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Члан 42.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће обја-

вљена у „Службеном листу Града Београда’’. 

Скупштина градске општине Сурчин
Број: I – 01 – 06 – 241/2016, 5. септембра 2016. година

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 5. септембра 2016. године на основу члана 1. и члана 79. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 18. став 1. тачка 13. Статута ГО 
Сурчин („Службени лист Града Београда” бр. 44/08; 12/10; 
39/13 и 47/15) донела је

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГА-
СОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА БРОЈ 
I-01-06-183/2014, ОД 14. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ 
– ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ И ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВО-
ДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА БРОЈ I-01-06-

250/2015 ОД 27. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ

Члан 1.
Брише се текст члана 1. који гласи: 
„Градска општина Сурчин са седиштем у Сурчину, 

Војвођанска 79, матични број 17587714 (у даљем тексту: ос-
нивач) у циљу обављања делатности од општег интереса, 
Одлуком број I-06-88/2008 оснива Јавно предузеће за оба-
вљање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибу-
цију гаса (у даљем тексту: јавно предузеће) коме се повера-
вају послови на изградњи примарне и секундарне мреже и 
дистрибуције гаса, од значаја за ГО Сурчин.

Овом одлуком врши се усклађивање Оснивачког акта са 
Законом о јавним предузећима.”

па сада члан 1. гласи:
„Овом одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног 

предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мре-
же и дистрибуцију гаса, („Службени лист Града Београда” 
број 36/08) које је основано дана 31. јула 2008. године од 
стране Градске општине Сурчин под бројем: I-06-88/2008 
и називом „Јавно предузеће за обављање послова на из-
градњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса.

Јавно предузеће је уписано у регистар Агенције за при-
вредне регистре под бројем БД 138319/2008

Промена Оснивачког акта се врши ради усклађивања са 
Законом о Јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16). 

Оснивачки акт до сада је мењан је одлуком Скупшти-
не ГО Сурчин број I-01-06-55/2013 од 22. марта 2013.годи-
не („Службени лист Града Београда”, број 13/13), одлуком 
Скупштине општине I-01-06-230/2014 од 22. децембра 2014. 
године. („Службени лист Града Београда”, број 94/14) и од-
луком Скупштине општине број I-01-06-250/2015, од 27. јула 
2015. године („Службени лист Града Београда”, број 47/015)” 

Члан 2. 
Додаје се нови члан 1а који гласи: 
„Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања 

трајног обављања делатности од општег интереса и редо-

вног задовољавања потреба корисника услуга и ради сти-
цања добити.” 

Члан 3. 
Врши се измена члана 2. у ст. 1. и 2. који гласе: 
„Пословно име: Јавно предузеће за обављање послова на 

изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса. 
Скраћени назив: „СУРЧИН ГАС”.”
па сада став 1. и 2. овог члана гласе: 
„Предузеће послује под пословним именом : Јавно пре-

дузеће за обављање послова на изградњи и одржавању га-
соводне мреже.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је: „СУРЧИН 
ГАС”. 

Члан 4. 
Брише се члан 4. који гласи: 
„Јавно предузеће почиње са обављањем делатности на-

кон испуњавања законом прописаних услова за обављање 
делатности од општег интереса и уписа у Регистар привред-
них субјеката.” 

Члан 5.
Врши се измена текста у члану 6. који гласи: 
„Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ и има 

свој лого, чији се текст – садржина, облик и величина де-
финишу Статутом јавног предузећа и има своју званичну 
интернет презентацију.” 

тако да исти сада гласи: 
„Јавно предузеће поседује свој печат и штамбиљ са ис-

писаним текстом на српском језику и ћириличним писмом 
и има свој лого, чији се текст – садржина, облик и величина 
дефинишу Статутом јавног предузећа. 

Јавно предузеће има своју званичну интернет презента-
цију.” 

ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 6. 
У потпуности се брише члан 7. који гласи: 
„Претежна делатност јавног предузећa је делатност под 

шифром: 
4322 – Постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатских система
Остале делатности су: 
3523 – Дистрибуција гаса, дистрибуција свих врста гасо-

витих горива преко система цеви, 
4221 – Изградња цевовода. 
Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течно-

сти и изградњу међусобно повезаних зграда и гражевина 
које чине саставни део тих система.

Обухвата:
1. Изградњу осталих грађевина за: 
– локалне цевоводе 
– цевоводе за пренос на велике даљине и градске цево-

воде (међумесне и главне доводе и мрежу) 
– системи за наводњавање (канали) 
– резервоаре 
2. Изградњу 
– одводних система (колектора), укључујући и поправке 
– постројења за депоновање отпадних вода 
– црпних станица 
3. Копање бунара 
Не обухвата: 
– руковођење пројектом у вези са грађевинским радови-

ма нискоградње, дел. 71.12 
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4329 – Остали инсталациони радови, 
4950 – Цевоводни транспорт, пренос гаса цевоводима и 

рад пумпних станица. 
и уместо њега ставља текст: 
„Претежна делатност којом се предузеће бави је: 
4221– изградња цевовода.
Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течно-

сти и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина 
које чине саставни део тих система 

Остале делатности су:
3312 – поправка машина
4322 – постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатских система
4329 – остали инсталациони радови
4399 – остали непоменути специфични грађевински ра-

дови.” 
Члан 7. 

Врши се допуна текста члана 8. тако што се након речи 
„и друге делатности” додају речи: 

„утврђене Статутом”.
КАПИТАЛ И ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 8. 
Мења се текст члана 12. који гласи: 
„Предузеће у обављању својих делатности стиче и при-

бавља средства из следећих извора: продајом услуга; из кре-
дита; из прилога; из донација и поклона и из осталих изво-
ра у складу са законом и другим прописима.”

и исти сада гласи: 
„Предузеће у обављању својих делатности стиче и при-

бавља средства из сопствених прихода, субвенција и других 
извора у складу са законом и другим прописима.” 

Члан 9. 
Додаје се нови члан 13а који гласи:
„Предузеће се може задуживати само под условом да је 

финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.”

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 10. 
Брише се у потпуности члан 15. који гласи: 
„Надзорни одбор: утврђује пословну стратегију и по-

словне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реали-
зацији; усваја извештај о степену реализације програма по-
словања; доноси годишњи програм пословања уз сагласност 
оснивача; надзире рад Директора; врши унутрашњи надзор 
над пословањем јавног предузећа; успоставља, одобрава и 
прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 
извештаје и политику управљања ризицима; утврђује фи-
нансијске извештаје јавног предузећа и доставља их осни-
вачу ради давања сагласности; доноси Статут уз сагласност 
оснивача; одлучује о статусним променама уз сагласност 
оснивача; доноси одлуку о расподели добити, односно начи-
ну покрића губитка уз сагласност оснивача; даје сагласност 
Директору за предузимање послова или радњи у складу са 
законом, Статутом и одлуком оснивача; закључује уговоре 
о раду на одређено време са директором предузећа; врши и 
друге послове у складу са законом, Статутом и прописима 
којима се уређује правни положај Јавног предузећа;” 

и сада гласи: 
„Надзорни одбор обавља све послове одређене законом 

којим се уређује положај јавних предузећа а могу бити до-
пуњени Статутом предузећа. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у јавном предузећу.” 

Члан 11. 
У члану 16. додаје се нови став који гласи: 
„Услови за именовање и престанак мандата председника 

и чланова Надзорног одбора утврђени су одредбама закона 
којим се уређује положај јавних предузећа.” 

Члан 12. 

У члану 19. на крају става 1. додају се речи: 
„коју именује оснивач”.
У истом члану брише се став који гласи: 
„Директор може да има заменика и помоћника које име-

нује и разрешава Оснивач”.
На крају става 4. додају се речи: 
„на период не дужи од годину дана”.

Члан 13. 

У потпуности се брише члан 20. који гласи: 
„Услови за именовање директора предузећа утврђују се 

Статутом предузећа а сходно одредбама Закона о раду.” 
и уместо њега уноси текст који гласи: 
„За директора јавног предузећа може бити изабрано 

лице које испуњава услове предвиђене законом који уређује 
положај јавних предузећа с тим што могу бити допуњени 
Статутом предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер који 
обавља јавну функцију.” 

Члан 14. 

Врши се допуна члана 21. ставкама: 
– доноси опште акте за чије доношење је овлашћен; 
– одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених; 
– бира извршне директоре; 
– закључује уговор о раду са извршним директором, у 

складу са законом којим се уређују радни односи;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова; 
– одређује цене услуга, 
врши и друге послове одређене законом и Статутом ја-

вног предузећа.”

Члан 15.

Додаје се поднаслов „ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР”. 
додаје се нови члан 23А. који гласи: 
„За извршног директора бира се лице које испуњава ус-

лове дефинисане законом којим се уређује положај јавних 
предузећа и мора имати три године радног искуства на по-
словима за које ће бити задужен у јавном предузећу.

Извршни директор не може имати заменика.”

Члан 16. 

Додаје се нови члан 23Б. који гласи: 
„Број извршних директора утврђује се Статутом преду-

зећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у преду-

зећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења 

које му је одредио директор, у складу са оснивачким актом 
и статутом и за свој рад одговара директору.” 
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Члан 17. 
Брише се поглавље „ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ПРЕДУ-

ЗЕЋА” и уместо тога ставља ново поглавље које гласи: 

„ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕ-
МА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ” 

Члан 18. 
Брише се члан 24. који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном 

предузећу, оснивач даје сагласност на: Статут јавног пре-
дузећа; статусне промене; давање гаранција, авала, јемства, 
залоге и других средстава обезбеђења за послове који нису 
из оквира делатности од општег интереса; улагање капи-
тала; акт о процени вредности капитала и исказивању тог 
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својин-
ској трансформацији располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, утврђене осни-
вачким Актом; друге одлуке у складу са законом којим се 
уређује обављање делатности од општег интереса и Осни-
вачким актом; тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем), 
осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност 
даје други државни орган; Акт о општим условима за испо-
руку производа и услуга.

Оснивач сноси ризик пословања и учествује у расподели 
добити кроз давање сагласности на програм пословања.” 

тако да сада гласи: 
„Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

тако да: 
– трајно и несметано пружа услуге за које је регистрова-

но под условима и на начин уређен законом, прописима и 
стандардима донесеним на основу закона;

– пружене услуге одговарају уговореном обиму и квали-
тету што подразумева тачност у погледу рокова, сигурност 
корисника у добијању услуга а све што је специфично мора 
бити у складу са позитивним прописима;

– развија и унапређује квалитет и врсте услуга стално 
ради на повећању ефикасности рада.” 

Члан 19. 
Додаје се нови члан 24А. који гласи:
„Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди нес-

метано вршење делатности јавном предузећу како би се она 
обављала у континуитету. 

Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом 
предузећа.”

Члан 20. 
Брише се текст члана 27. који гласи:
„У случају поремећаја у пословању јавног предузећа Ос-

нивач може предузети мере прописане законом ради обез-
беђења услова за несметано функционисање јавног преду-
зећа и обављања делатности од општег интереса због којих 
је Јавно предузеће и основано.” 

и сада гласи: 
„Оснивач има права да у случају поремећаја у посло-

вању предузећа предузме мере како би се наставио несме-
тани рад, пословање и управљање предузећем у свему пре-
ма законским овлашћењима. ” 

Члан 21. 
Додаје се нови члан 27А који гласи:
„Одлуку о распоређивању добити, и начину покрића гу-

битака доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност ос-
нивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у 
буџет оснивача по завршном рачуну за претходну годину.” 

Члан 22. 
У потпуности се брише поглавље „АКТИ ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА” и чл. 28. и 29. који гласе:

„Члан 28. 
Јавно предузеће има Статут и друга општа акта.
Статутом јавног предузећа ближе се се уређује посло-

вање, начела унутрашње организације, начин остваривања 
послова и задатака и друга питања од значаја за пословање 
Јавног предузећа. 

Члан 29.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији рад-

них места доноси директор уз сагласност Надзорног одбора.”

Члан 23. 
Додаје се ново поглавље „ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ОС-

НИВАЧА” 
додаје се нови члан 27Б који гласи: 

„Члан 27Б.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном пре-

дузећу, оснивач – Скупштина даје сагласност на: 
– дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја предузећа;
– годишњи, односно, трогодишњи програм пословања 

који мора бити усклађен са дугорочним и средњорочним 
планом и стратегијом развоја из претходне тачке;

– финансијске извештаје;
– Статут јавног предузећа и његове измене;
– одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитака;
– одлуку о оснивању огранака;
– одлуку о задуживању предузећа;
– одлуку о улагању капитала;
– промену правне форме;
– завршни рачун предузећа;
друга акта у складу са законом, овим актом и Статутом.
Веће ГО Сурчин даје сагласност на: 
– посебан програм коришћења средстава из буџета 

општине (субвенције, гаранције, ...);
– одлуку о давању гаранција, авала, јемства и других 

средстава обезбеђења;
– одлуку о располагању (прибављању и отуђењу сред-

става у јавној својини која су пренета јавном предузећу 
веће вредности);

– акт о процени вредности капитала и програм – одлуку 
о својинској трансформацији;

– акт о општим условима за испоруку производа и услуга.
друге акте у складу са законом, овим актом и Статутом.
Председник ГО Сурчин даје сагласност на: 
– одлуку о ценама – тарифни систем;
– акт о исплати стимулације директору и извршним ди-

ректорима предузећа;
друге акте у складу са законом, овим актом и Статутом.

Члан 24. 
Додаје се нови члан 27в који гласи: 
Тромесечни извештај о степену усклађености плани-

раних и реализованих активности јавно предузеће доста-
вља Већу градске општине у року од 30 дана од дана исте-
ка тромесечја а извештај о степену реализације годишњег 
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односно трогодишњег програма пословања Већу градске 
општине доставља ради информисања.” 

ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 25.
У потпуности се брише члан 31. који гласи: 
„Добит јавног предузећа је финансијски резултат по-

словања у једној пословној години који се оствари после 
одбитка свих трошкова пословања укључујући и примања 
запослених и сва друга давања по основу доприноса, пореза 
и других фискалних дажбина. 

Остварена добит на крају пословне године расподељује 
се у складу са програмом пословања за наредну годину.” 

Члан 26.
 У потпуности се брише члан 32. који гласи: 
„Остварени губитак предузећа утврђује се у складу са 

законом и другим актима. 
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни од-

бор уз сагласност оснивача.” 

Члан 27.
Додаје се ново поглавље „АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА” 
Додаје се нови члан који гласи: 
„Општи акти јавног предузећа су оснивачки акт, статут 

и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју 
бити у супротности са одредбама закона.

Статутом јавног предузећа ближе се уређује пословање, 
начела унутрашње организације, начин остваривања посло-
ва и задатака и друга питања од значаја за пословање јавног 
предузећа.” 

Члан 28. 
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији рад-

них места доноси директор уз сагласност Надзорног одбора.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29. 
Врши се измена члана 33. који је гласио: 
„Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине у 
складу са прописима који регулишу ту област, спречавајући 
узроке и отклањајући штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове средине.”

 и исти сада гласи: 
„Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине и , да 
спречава узроке и отклања последице које угрожавају жи-
вотну средину и то у складу са прописима који регулишу ту 
област, спречавајући узроке и отклањајући штетне последи-
це које угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине. ” 

Члан 30. 
Врши се допуна члана 38. новим ставом који гласи: 
„Предузеће је дужно да на својој интернет страници 

објави све што је дефинисано законом о јавним предузећи-
ма, као и друге информације од значаја за јавност.” 

Скупштина Градске општине Сурчин
Број: I-01-06-242/2016, 5. септембра 2016. година

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 5. септембра 2016. године на основу члана 1. и члана 79. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16) и члана 18. став 1. тачка 13. Статута ГО 
Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 44/08; 12/10; 
39/13 и 47/15) донела је

ОДЛУКУ

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОР-
ТА И РЕКРЕАЦИЈЕ БРОЈ I-01-06-224/2014, ОД 22. ДЕЦЕМ-
БРА 2014. ГОДИНЕ – (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) И ОДЛУКЕ 

БРОЈ I-01-06-342 ОД 16. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Брише се текст члана 1. који гласи: 
„Градска општина Сурчин са седиштем у Сурчину, 

Војвођанска 79, матични број 17587714 (у даљем тексту: Ос-
нивач) у циљу обављања делатности од општег интереса, 
Одлуком број I-06-98/2008 оснива јавно предузеће за оба-
вљање послова из области кутуре и спорта (у даљем текс-
ту: јавно предузеће) коме се поверавају послови из области 
културе и спорта од значаја за ГО Сурчин.” 

па сада члан 1. гласи: 
„Овом одлуком врши се промена оснивачког акта Ја-

вног предузећа за обављање послова из области спорта и 
рекреације, Сурчин („Службени лист Града Београда” број 
27/08) које је основано 31. јула 2008. године од стране Градске 
општине Сурчин под бројем: I-06-98/2008 и називом „Јавно 
предузеће за обављање послова из области културе и спорта”.

Јавно предузеће је уписано у Регистар Агенције за при-
вредне регистре под бројем БД 128248/2008 

Промена Оснивачког акта се врши ради усклађивања 
са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 15/16). 

Оснивачки акт до сада је мењан је одлуком Скупштине 
ГО Сурчин број I – 01 – 06 – 224/2014 („Службени лист Гра-
да Београда”, број 94/14) и Одлуком Скупштине ГО Сурчин 
број I-01-06-342/2015 од 16. октобра 2015. године („Службе-
ни лист Града Београда”, број 59/15) којом је овом предузећу 
припојено Јавно предузеће за обављање послова из области 
туризма и од тада његов пуни назив је Јавно предузеће за 
обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин.” 

Члан 2. 
Додаје се нови члан 1А. који гласи: 
„Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања 

трајног обављања делатности од општег интереса и редо-
вног задовољавања потреба корисника услуга и ради сти-
цања добити.” 

Члан 3. 
Брише се у целости члан 4. који гласи: 
„Јавно предузеће почиње са обављањем делатности на-

кон испуњавања законом прописаних услова за обављање 
делатности од општег интереса и уписа у регистар привред-
них субјеката.”

Члан 4. 
Врши се допуна у члану 6. тако што се иза речи „лого” 

додају речи: 
„исписаним текстом на српском језику и ћириличним 

писмом” 
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Члан 5. 
У члану 7. ставу 2. додаје се број и речи: 
„73.11 – делатност рекламних агенција”. 

Члан 6. 
У члану 12. бришу се речи: 
„из кредита, из прилога, донација и поклона”.

Члан 7. 
У члану 13. брише се став 3. који гласи: 
„Оснивач не одговара за обавезе јавног предузећа осим 

у случајевима утврђеним законом.” 

Члан 8. 
Додаје се нови члан 13А који гласи: 
„Предузеће се може задуживати само под условом да је 

финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.” 

ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 9. 
Брише се у потпуности члан 15. који гласи: 
„Надзорни одбор: утврђује пословну стратегију и по-

словне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реа-
лизацији; усваја извештај о степену реализације програма 
пословања; доноси годишњи програм пословања уз са-
гласност оснивача; надзире рад директора; врши унутра-
шњи надзор над пословањем јавног предузећа; успоставља, 
одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику управљања ризицима; 
утврђује финансијске извештаје Јавног предузећа и доста-
вља их оснивачу ради давања сагласности; доноси Статут 
уз сагласност оснивача; одлучује о статусним променама 
уз сагласност оснивача; доноси одлуку о расподели доби-
ти, односно начину покрића губитка уз сагласност оснива-
ча; даје сагласност директору за предузимање послова или 
радњи у складу са законом, Статутом и одлуком оснивача; 
закључује уговоре о раду на одређено време са директором 
предузећа; врши и друге послове у складу са законом, Ста-
тутом и прописима којима се уређује правни положај ја-
вног предузећа;” 

и исти сада гласи: 
„Надзорни одбор обавља све послове одређене законом 

којим се уређује положај јавних предузећа а могу бити до-
пуњени Статутом предузећа. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у јавном предузећу.” 

Члан 10. 
У члану 16. додаје се нови став који гласи: 
„Услови за именовање и престанак мандата председника 

и чланова Надзорног одбора утврђени су одредбама закона 
којим се уређује положај јавних предузећа.” 

Члан 11. 
У члану 19. на крају става 1. додају се речи: 
„коју именује оснивач”.
У истом члану брише се став који гласи: 
„Директор може да има заменика и помоћника које име-

нује и разрешава оснивач”. 
У истом члану на крају става 4. додају се речи: 
„на период не дужи од годину дана”. 

Члан 12. 
У потпуности се брише члан 20. који гласи: 
„Услови за именовање директора предузећа утврђују се 

Статутом предузећа а сходно одредбама Закона о раду.” 
и уместо њега уноси текст који гласи: 
„За директора јавног предузећа може бити изабрано 

лице које испуњава услове предвиђене законом који уређује 
положај јавних предузећа с тим што могу бити допуњени 
Статутом предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер који 
обавља јавну функцију.” 

Члан 13. 
Врши се допуна члана 21. ставкама: 
– „одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених; 
– бира извршне директоре; 
– закључује уговор о раду са извршним директором, у 

складу са законом којим се уређују радни односи;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова; 
– доноси цене услуга, 
– врши и друге послове одређене законом и Статутом 

Јавног предузећа.” 

Члан 14. 
Додаје се поднаслов „ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР” и нови 

чланови који гласе:
Члан 23А гласи: 
„За извршног директора бира се лице које испуњава ус-

лове дефинисане законом којим се уређује положај јавних 
предузећа и мора имати три године радног искуства на по-
словима за које ће бити задужен у јавном предузећу.

Извршни директор не може имати заменика.”
члан 23Б. гласи: 
„Број извршних директора утврђује се Статутом преду-

зећа.
Извршни директор мора бити у радном односу у преду-

зећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења 

које му је одредио директор, у складу са оснивачким актом 
и статутом и за свој рад одговара директору.” 

Члан 15. 
Брише се поглавље „ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ПРЕДУ-

ЗЕЋА” и уместо тога ставља ново поглавље „ПРАВА, ОБА-
ВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУ-
ЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ” 

Брише се члан 24. који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном 

предузећу, оснивач даје сагласност на: Статут јавног пре-
дузећа; статусне промене; давање гаранција, авала, јемства, 
залоге и других средстава обезбеђења за послове који нису 
из оквира делатности од општег интереса; улагање капи-
тала; акт о процени вредности капитала и исказивању тог 
капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својин-
ској трансформацији располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног 
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса, утврђене осни-
вачким актом; друге одлуке у складу са законом којим се 
уређује обављање делатности од општег интереса и Осни-
вачким актом; тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем), 
осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност 
даје други државни орган; Акт о општим условима за испо-
руку производа и услуга. 
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Оснивач сноси ризик пословања и учествује у расподели 
добити кроз давање сагласности на програм пословања.” 

и исти сада гласи: 
„Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

тако да: 
– трајно и несметано пружа услуге за које је регистрова-

но под условима и на начин уређен законом, прописима и 
стандардима донесеним на основу закона. 

– пружене услуге одговарају уговореном обиму и квали-
тету што подразумева тачност у погледу рокова, сигурност 
корисника у добијању услуга а све што је специфично мора 
бити у складу са позитивним прописима

– развија и унапређује квалитет и врсте услуга 
– стално ради на повећању ефикасности рада”. 

Члан 16. 
Додаје се нови члан 24а који гласи: 
„Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди нес-

метано вршење делатности јавном предузећу како би се она 
обављала у континуитету. 

Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом 
предузећа.” 

Члан 17.
Додаје се нови члан 24б који гласи: 
„Одлуку о распоређивању добити, и начину покрића 

губитака доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност 
Оснивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у 
буџет оснивача по завршном рачуну за претходну годину.”

Члан 18. 
Брише се члан 25. који гласи: 
„Овлашћени ревизор по обављеној ревизији финан-

сијских извештаја јавног предузећа са својим налазом 
упознаће и оснивача јавног предузећа.” 

Члан 19. 
Брише се члан 26. који гласи: 
„Скупштина општине или председник општине могу 

два пута годишње тражити од јавног предузећа да Скупш-
тини поднесе извештај о раду.” 

Члан 20. 
Брише се текст члана 27. који гласи: 
„У случају поремећаја у пословању јавног предузећа ос-

нивач може предузети мере прописане законом ради обез-
беђења услова за несметано функционисање јавног преду-
зећа и обављања делатности од општег интереса због којих 
је Јавно предузеће и основано.” 

Члан 21. 
Додаје се нови члан 27а који гласи: 
„Одлуку о распоређивању добити, и начину покрића гу-

битака доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност ос-
нивача. 

Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у 
буџет оснивача по завршном рачуну за претходну годину.” 

Члан 22. 
У потпуности се брише поглавље „АКТИ ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА” и текст члана 28. који гласи: 
„Јавно предузеће има Статут и друга општа акта. 
Статутом јавног предузећа ближе се се уређује посло-

вање, начела унутрашње организације, начин остваривања 

послова и задатака и друга питања од значаја за пословање 
јавног предузећа.” 

И текст члана 29. који гласи: 
„Акт о унутрашњој организацији и систематизацији рад-

них места доноси директор уз сагласност Надзорног одбора.” 

Члан 23.
Додаје се ново поглавље „ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ОС-

НИВАЧА” и чланови:
додаје се нови члан 28. који гласи: 
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном 

предузећу, оснивач – Скупштина даје сагласност на: 
– дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја предузећа;
– годишњи, односно, трогодишњи програм пословања 

који мора бити усклађен са дугорочним и средњорочним 
планом и стратегијом развоја из претходне тачке; 

– финансијске извештаје;
– Статут јавног предузећа и његове измене;
– одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитака;
– одлуку о оснивању огранака;
– одлуку о задуживању предузећа;
– одлуку о улагању капитала;
– промену правне форме;
– завршни рачун предузећа.
друга акта у складу са законом, овим актом и Статутом.
Веће ГО Сурчин даје сагласност на: 
– посебан програм коришћења средстава из буџета 

општине (субвенције, гаранције, ...) 
– одлуку о давању гаранција, авала, јемства и других 

средстава обезбеђења, 
– одлуку о располагању (прибављању и отуђењу сред-

става у јавној својини која су пренета јавном предузећу 
веће вредности), 

– акт о процени вредности капитала и програм – одлуку 
о својинској трансформацији,

– акт о општим условима за испоруку производа и ус-
луга,

друге акте у складу са законом, овим актом и Статутом.
Председник ГО Сурчин даје сагласност на: 
– одлуку о ценама – тарифни систем, 
– акт о исплати стимулације директору и извршним ди-

ректорима предузећа, 
друге акте у складу са законом, овим актом и Статутом.”

Члан 24.
Додаје се нови члан 29. који гласи:
„Тромесечни извештај о степену усклађености плани-

раних и реализованих активности јавно предузеће доста-
вља Већу градске општине у року од 30 дана од дана исте-
ка тромесечја а извештај о степену реализације годишњег 
односно трогодишњег програма пословања Већу Градске 
општине доставља ради информисања.”

Члан 25.
Додаје се нови члан 29а који гласи: 
„Овлашћени ревизор по обављеној ревизији финан-

сијских извештаја јавног предузећа са својим налазом 
упознаће и оснивача јавног предузећа.” 

Члан 26.
Додаје се нови члан 29б који гласи: 
„Скупштина општине или председник општине могу 

два пута годишње тражити од јавног предузећа да Скупш-
тини поднесе извештај о раду.” 
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Члан 27.
Додаје се нови члан 29в који гласи:
„У случају поремећаја у пословању јавног предузећа ос-

нивач може предузети мере прописане законом ради обез-
беђења услова за несметано функционисање јавног преду-
зећа и обављања делатности од општег интереса због којих 
је јавно предузеће и основано.” 

ПОСЛОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 28. 
У потпуности се брише члан 31. који гласи: 
„Добит јавног предузећа је финансијски резултат по-

словања у једној пословној години која се оствари после 
одбитка свих трошкова пословања укључујући примања за-
послених и сва друга давања по основу доприноса, пореза и 
других фискалних дажбина.

Остварена добит на крају пословне године расподељује 
се у складу са програмом пословања за наредну годину.” 

Члан 29. 
У потпуности се брише члан 32. који гласи: 
„Остварени губитак предузећа утврђује се у складу са 

законом и другим актима. 
Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни од-

бор уз сагласност оснивача.” 

Члан 30. 
Додаје се ново поглавље „АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА” 

и члан 32А који гласи: 
„Општи акти јавног предузећа су оснивачки акт, статут 

и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју 
бити у супротности са одредбама закона

Статутом јавног предузећа ближе се уређује пословање, 
начела унутрашње организације, начин остваривања посло-

ва и задатака и друга питања од значаја за пословање јавног 
предузећа.” 

И члан 32б који гласи: 
„Акт о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места доноси директор уз сагласност Надзорног од-
бора.”

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31. 
Брише се члан 33. који гласи: 
„Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине у 
складу са прописима који регулишу ту област, спречавајући 
узроке и отклањајући штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности човекове средине.” 

тако да сада гласи: 
„Јавно предузеће дужно је да у оквиру обављања своје 

делатности предузима мере заштите животне средине и , да 
спречава узроке и отклања последице које угрожавају жи-
вотну средину и то у складу са прописима који регулишу ту 
област, спречавајући узроке и отклањајући штетне последи-
це које угрожавају природне и радом створене вредности 
човекове средине.” 

Члан 32. 
Врши се допуна члана 38. новим ставом који гласи: 
„Предузеће је дужно да на својој интернет страници 

објави све што је дефинисано законом о јавним предузећи-
ма, као и друге информације од значаја за јавност.” 

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I – 01 – 06 – 243/2016, 5. септембра 2016. година

Председник
Душан Вујадиновић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13), и члана 134. Колекти-
вног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд”бр. 117 од 29. јануара 2015. године објављеног у Службеном листу Града 
Београда бр.7/2015 , репрезентативни Синдикат у Јавном предузећу Спортски центар „Нови Београд”, в.д. директора Ја-
вног предузећа Спортски центар „Нови Београд” и председник градске општине Нови Београд (у даљем тексту: учесници), 
закључују

А НЕКС I

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. године

Члан 1.
Мења се став 5 . члана 77. Колективног уговора и гласи: 
Утврђују се следећи коефицијенти:

Р. бр Назив радног места степен стручне 
спреме Коефицијент

1. Директор VII 7,00
2. Извршни директор VII 4,00
3. Руководилац службе општих и правних послова VI–VII 3,70
4. Руководилац рачуноводствено-књиговодствених и финансијских послова IV–VI 3,70

5. Руководилац службе за техничко одржавање VI–VII 3,70

6. Координатор за реализацију пројеката VI–VII 3,70
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Р. бр Назив радног места степен стручне 
спреме Коефицијент

7. Менаџер за информисање и односе са јавношћу VI–VII 3,20

8. Менаџер за маркетинг VI–VII 3,20

9. Коoрдинатор за спорт и рекреацију VI–VII 3,20
10. Лекар VII 3,00
11. Референт програма VI–VII 3,00
12. Реализатор програма VI–VII 2,60
13. Референт за ППЗ, безбедност и здравље на раду и инвестиционо-техничку документацију објеката VI–VII 2,60

14. Административни референт - фактуриста IV 2,30

15. Рецепционар 1. IV–VI 2,30
16. Административни референт за спорт и рекреацију IV 2,20
17. Референт за информисање IV 2,20
18. Референт комерцијале IV 2,20
19. Контиста IV 2,20
20. Секретарица IV 2,20
21. Благајник - обрачунски радник IV 2,20
22. Рецепционар 2. III–IV 2,20
23. Набављач-возач III–IV 2,20
24. Радник на одржавању III–IV 2,20
25. Радник на електро-одржавању III–IV 2,20
26. Ноћни чувар I–II 1,70
27. Хигијеничар-гардеробер I 1,60

Члан 2.
Овај анекс колективног уговор ступа на снагу даном потписивања сва три потписника а објавиће се у „Службеном 

листу Града Београда”. 

Јавно предузеће Спортски центар 
„Нови Београд”

Број 7 Београд, 13. септембра 
2016. године

Јавно предузеће Спортски центар 
„Нови Београд”

Број 1362 Београд, 13. септембра 
2016. године

Градска општина Нови Београд
X број 020-425 Београд, 

14. септембра 
2016. године

Председник синдиката
Небојша Микић, ср.

Вд директора
Бојан Бован, ср.

Председник
Александар Шапић, ср.
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ

Посетите Гласникове малопродајне 
објекте широм Србије, наручите

у  Служби продаје на тел.: 
011 30 60 578, 30 60 580; 

prodaja@slglasnik.com

 15% 
   

  
www.slglasnik.com  
www.klubglasnik.net

Према стању Кривичног 
законика од 18. октобра 2014. 
и законодавства од 2. априла 

2016. године

Проф. др Зоран Стојановић
Пето измењено и допуњено 

издање, 2016.

Пракса Европског суда 
за људска права

Пракса Уставног суда
Пракса редовних судова

Проф. др Зоран Стојановић
Прво издање, 2016.

Са одабраним подзаконским 
прописима, судском праксом и 
обрасцима за примену прописа

Према стању законодавства од 1. 
априла 2016. године

Проф. др Зоран М. Ивошевић, 
адвокат Милан З. Ивошевић 

Треће измењено и допуњено издање, 2016.

Гордана Станковић, 
Милена Прокић

Прво издање, 2015.

Са судском праксом и 
регистром појмова

Зоран Р. Томић, Вера Бачић
Десето издање, 2016.

КОМЕНТАР 
КРИВИЧНОГ 
ЗАКОНИКА

КОМЕНТАР 
ПОРОДИЧНОГ  

ЗАКОНА

КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ   

КОМЕНТАР ЗАКОНА 
О ВАНПАРНИЧНОМ 

ПОСТУПКУ

КОМЕНТАР ЗАКОНА О 
ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ

КОМЕНТАР 
К О

КОМЕНТАР ЗАКОНА О

Прво издање, 2015. Треће измењено и допуњено издање, 2016

ЦЕНА:
3.300,00

РСД

ЦЕНА:
2.750,00

РСД

ЦЕНА:
2.200,00

РСД

ЦЕНА:
3.850,00

РСД

ЦЕНА:
3.300,00

РСД
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СЕМИНАР

 ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
НОВА ЗАКОНСКА РЕШЕЊА  

ТЕМЕ

• Уводне одредбе, основна начела, управно 
поступање и основна правила поступка

• Првостепени поступак, решење и закључак, 
правна средства

• Посебни случајеви уклањања и мењања 
решења, извршење

вно 
а

учак, 

а

      e-mail: seminar@slglasnik.com
  : 011/ 30 60 527, 30 60 331, 30 60 533   -mail: seminar@slglasnik.com

ПРЕДАВАЧИ

• Др Добросав Миловановић, професор 

Правног факултета Универзитета у Београду 

• Др Вук Цуцић, доцент Правног факултета 

Универзитета у Београду

Котизација: 10.300,00 РСД + ПДВ

Одобрава се 10% попуста на три и више учесника

Одобрава се 15% попуста претплатницима на штампана 
издања службених гласила или ПИС у целини 

Попусти се не сабирају.

Среда, 21. септембар 2016. године 
Пословна зграда ЈП Службени гласник, 
Јована Ристића 1, пети спрат

УЧЕСНИЦИМА СЕМИНАРА ОБЕЗБЕЂЕНИ СУ:

       
     
           
        
   

ЦИЉНА ГРУПА:

    
  ,   -

    
     

,      
 ,    

    .
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Страна
Решење о приступању изради стратешке проце-

не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације комплекса „Сингиду-
нум”, сектор 1, градска општина Сурчин  – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације комплекса „Сингиду-
нум”, сектор 5, градска општина Сурчин  – – – – – –  2

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације четири месне заједнице, 
општина Звездара и Вождовац, насеље Падина  – –  3

Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине Градске општине Звездара  – – – – – – –  4
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Звездара  – – – – – – –  4
Одлука о ребалансу буџета Градске општине 

Звездара за 2016. годину  – – – – – – – – – – – – – – –  5
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама   22
Одлука о промени оснивачког акта Јавног пре-

дузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”  – – –  22
Одлука о рефинансирању кредита  – – – – – – –  29
Решење о измени Решења о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације за тери-
торију градске општине Звездара  – – – – – – – – – –  29

Решење о утврђивању престанка функције 
општинске правобранитељке Градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Решење о постављењу општинске правобрани-
тељке Градске општине Звездара  – – – – – – – – – –  30

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
менама и допунама Програма пословања Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 
2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

СТАРИ ГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Стари град– – –  31
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Стари град– – –  31
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Стари град– – –  31
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Стари град– – – – – –  31
Одлука о изменама и допунама Статута Градске 

општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  32
Одлука о изменама и допунама Пословника о 

раду Скупштине Градске општине Стари град – – –  32
Одлука о изменама и допунама Одлуке о осни-

вању Установе културе Градске општине Стари град 
„Пароброд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Страна
План постављања привремених објеката на под-

ручју градске општине Стари град  – – – – – – – – –  32
Решење о престанку функције заменика секре-

тара Скупштине Градске општине Стари град  – – –  34
Решење о престанку функције члана Изборне 

комисије Градске општине Стари град у сталном 
саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Над-

зорног одбора Јавног предузећа Спортско-кул-
турни центар „Обреновац” у Обреновцу о трећој 
допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком о 
допуни Ценовника  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

Одлука о престанку важења Упутства о начи-
ну и поступку именовања директора јавних и јав-
но комуналних предузећа чији је оснивач Градска 
општина Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

СУРЧИН
Одлука о накнадама и другим примањи-

ма одборника и чланова органа и радних тела 
Скупштине и других органа Градске општине и пла-
тама и накнадама изабраних, именованих и поста-
вљених лица у органима Градске општине Сурчин   35

Одлука о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа за обављање комуналних и других де-
латности од општег интереса за грађане градске 
општине Сурчин број I-01-06-181/1 од 14. новембра 
2014. године – пречишћен текст, Одлуке о измена-
ма и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сур-
чин број I-01-06-195 од 1. августа 2016. године– – –  37

Одлука о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа за обављање послова информисања број 
I-01-06-183/2014 од 14. новембра 2014. године – 
пречишћен текст  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Одлука о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа за обављање послова на изградњи гасоводне 
мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-183/2014 
од 14. новембра 2014. године – пречишћен текст и 
Одлуке о допунама Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа за обављање послова на изградњи гасоводне 
мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-250/2015 од 
27. јула 2015. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  45

Одлука о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа за обављање послова из области спорта и 
рекреације број I-01-06-224/2014 од 22. децембра 
2014. године – пречишћен текст и Одлуке број I-01-
06-342 од 16. октобра 2015. године   – – – – – – – – –  48

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора ЈП Спортски цен-

тар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. го-
дине  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  51

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15


