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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVII Број 2

16. јануар 2014. године

Цена 220 динара

Привремени орган града Београда на седници одржаној 16. јануара 2014. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЈЕДНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комисији, и то:
– Иван Шебек, председник,
– Страхиња Секулић, заменик председника,
– Зоран Лукић, члан,
– мр Драган Вељић, заменик члана,
– Владимир Димитријевић, члан,
– Марко Јанковић, заменик члана,
– Радослав Вујовић, члан,
– Јана Љубичић, заменик члана,
– Соња Подунавац, члан,
– Никола Ковачевић, заменик члана,
– Снежана Аритоновић, члан,
– Милош Тодоровић, секретар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 118-117/14-С-20, 16. јануара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 16. јануара 2014. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЈЕДНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Именују се у Градску изборну комисију, и то:
за председника
– Зоран Лукић, дипл. правник, на предлог Српске напредне странке,
за заменика председника
– Биљана Живковић, дипл. правник, на предлог Српске напредне странке,
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за члана
– Владимир Димитријевић, на предлог Српске напредне
странке,
за заменика члана
– Марко Јанковић, на предлог Српске напредне странке,
за члана
– Јана Љубичић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Соња Подунавац, на предлог Српске напредне странке,
за члана
– Наташа Ђукић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Гордана Добросављевић, на предлог Српске напредне
странке,
за члана
– Никола Ковачевић, на предлог Српске напредне странке,
за заменика члана
– Слободан Томић, на предлог Српске напредне странке,
за члана
– Мирјана Лазаревић, на предлог Партије уједињених
пензионера Србије,
за секретара
– Сандра Пантелић, дипл. правник, на предлог Српске
напредне странке.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 112-118/14-С-20, 16. јануара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ДЕЦЕМБРУ 2013. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст потрошачких цена у децембру 2013. године
износи 0,2% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053-03/13-XVII-01, 14. јануара 2014. године
Директор
Стеван Гвозденов, с.р.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу одредбе члана 1. став 3. и члана 23. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)
у вези са чланом 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11), директор сачињава

П Р Е Ч И Ш Ћ ЕН ТЕКС Т ОД Л У КЕ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о промени облика организовања Друштвеног предузећа
„Хиподром Београд” у Јавно предузеће „Хиподром Београд”, број 66-77/08-С од 29. фебруара 2008. године („Службени лист града Београда”, број 2/08) и Одлуке о измени
оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд” број
66-649/12-С од 9. новембра 2012. године („Службени лист
града Београда”, број 60/12), уписаног у регистар Агенције
за привредне регистре, Решењем бр. БД 26908/2008 од 31.
марта 2008. године, ради усклађивања са одредбама Закона
о јавним предузећима.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа „Хиподром Београд” је град
Београд (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће „Хиподром Београд”, Београд, ул. Паштровићева
број 2 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Хиподром Београд”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Паштровићева број 2.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Претежна делатност коју Јавно предузеће обавља је:
– 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене делатности.
Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као
делатност од општег интереса у смислу одредби Закона о
јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање те делатности.
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Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може
обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 7.
Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља делатност за чије обављање је основано у складу са законом,
овом одлуком и статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
2) разрешити постојеће органе и именовати привремене
органе предузећа;
3) ограничити права располагања одређеним средствима;
4) предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, или другим законом.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу
добити усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан
за уплату јавних прихода.
Члан 11.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни
одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом
који уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 12.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од обављања делатности, буџета оснивача и
других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, које доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
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Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Јавно предузеће мора имати извршену ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 14.
Основни капитал предузећа износи 60.699.999,70 динара
(словима: шездесет милиона шест стотина деведесет девет
хиљада девет стотина деведесет девет динара и 70/100).
Износ основног капитала из става 1. овог члана, уписан
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Уплата, односно унос основног капитала предузећа из
става 1. овог члана, извршиће се у року од једне године од
дана доношења ове одлуке.
Усклађивање основног капитала предузећа врши се у
складу са законом.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска
права.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 15.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра располагање имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
надзорни одбор.
На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје надлежни орган оснивача, када се ради о задужењу веће вредности.
Задужење се сматра располагањем имовином предузећа,
а задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата
30% или више књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
Члан 16.
Располагање имовином предузећа (отуђење и прибављање) сматра се стицање, односно располагање имовином,
у складу са законом којим се уређује право јавне својине
и законом којим се уређује правни положај привредних
друштава.
Ако предузеће располаже имовином у вредности која
представља 30% или више књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу
стања, сматра се да располаже имовином веће вредности.
IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 17.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор и
– директор.
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Члан 18.

Члан 20.

Надзорни одбор има председника и два члана који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Надзорни одбор чине председник и један представник
оснивача и један представник запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.
Председник и чланови надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације програма пословања предузећа.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 19. ове одлуке:
– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15. сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 19. тачка 12. када се ради о задуживању веће вредности, сагласност даје Скупштина града
Београда;
– на одлуке из члана 19. тачка 9, 11, 16. сагласност даје
Градско веће;
– извештај о степену реализације програма пословања
из члана 19. тачка 2. Надзорни одбор доставља Градском
већу ради информисања;
– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градоначелник града Београда.

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
10) доноси одлуку о ценама производа и услуга;
11) доноси одлуку о располагању (прибављању и
отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у
својину јавног предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са
законом, овом одлуком и статутом;
12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала;
14) одлучује о статусним променама и оснивању других
правних субјеката;
15) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
16) доноси акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и програм и одлуку о
својинској трансформацији;
17) даје сагласност директору за предузимање послова
или радњи у складу са законом, овом одлуком и статутом
предузећа;
18) закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
19) доноси општа акта предузећа за које законом или
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог органа;
20) доноси пословник о свом раду;
21) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
22) врши друге послове утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у предузећу.

Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност поновног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса.
Поступак за именовање директора предузећа врши се у
складу са законом и Статутом града Београда.
На услове за именовање директора предузећа сходно
се примењују одредбе Закона о раду, а Статутом предузећа
прописују се посебни услови које лице мора испунити да би
могло бити именовано за директора предузећа.
Директор предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.
Члан 22.
Скупштина града Београда може именовати вршиоца
дужности директора, у случајевима предвиђеним законом.
Вршилац дужности директора може бити именован на
период најдуже од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања
настанка материјалне штете, Скупштина града Београда
може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још један период до шест месеци.
Члан 23.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине града Београда, градоначелника града Београда и Градског већа;
5) предлаже годишњи програм пословања, планове рада
и развоја и предузима мере за његово спровођење;
6) подноси извештаје о раду;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом предузећа;
12) врши друге послове одређене законом, оснивачким
актом и статутом предузећа.
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Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.
Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 24.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација
предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања
органа предузећа и друга питања од значаја за пословање
предузећа у складу са законом и другим прописима.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по
поступку за доношење овог акта.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
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Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30
дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 27.
Надзорни одбор предузећа престаје да ради, а његовим
члановима престаје мандат.
Управни одбор предузећа наставља да обавља послове надзорног одбора прописане овом одлуком, до именовања председника и чланова надзорног одбора, у складу са законом.
Директор предузећа именован до ступања на снагу ове
одлуке наставља са обављањем своје функције до именовања новог директора, у складу са законом.
Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
ЈП „Хиподром Београд”
Број 735-1, 25. децембра 2013. године
Директор
Бранимир Јовановић, с.р.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о разрешењу председника, заменика председника, секретара и једног броја чланова и заменика чланова
Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и једног броја чланова и заменика чланова
Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ раста потрошачких цена у децембру 2013. године– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Акти јавних предузећа и других организација
Пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Београд” – – – – – – – – – –

1
1
2
2
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ПРЕПОРУЧУЈЕМО
ЗБИРКА СУДСКИХ
ОДЛУКА ИЗ
КРИВИЧНОПРАВНЕ
МАТЕРИЈЕ

ЗАКОНИК О
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
четврто измењено и
допуњено издање
Предговор
Слободан Бељански,
Горан П. Илић и
Миодраг Мајић

девета књига

приредио Александар Трешњев

н
на:
цена:

цена:
ен
ена:

5 00 дин.
дин
825,00

80 00 дин.
80,00
дин
880,00

Недавно је објављена и девета свеска одабраних
судских одлука из кривичноправне материје.
Ове збирке служе као приручно средство
свима онима који примењују прописе који су
у вези са кривичним правом, али и као грађа
кривичноправној теорији. Иако одлуке судова
нису обавезан извор права, оне јесу путоказ
приликом решавања често сложених случајева.
Сентенце на једноставан начин објашњавају
примену појединих института у пракси, па су
посебно од помоћи и онима који су тек на почетку
изучавања кривичноправне материје.

Закоником о кривичном поступку од 2011. чини
се највећи заокрет у осам деценија дугој историји
нормирања кривичнопроцесног права у Србији.
Из система који је био део германо-аустријске
традиције кривичног поступка, мешовитог типа,
уз иницијалне елементе акузаторског процесног
система, прелази се на готово чисти англоамерички акузаторски процесни систем, са
елементима страначког модела и расправног
начела након подизања оптужнице. Текст Закона
садржи Предговор у коме - новине у нашем
кривичном поступку свестрано, темељно и зналачки
предочавају стручној и широј јавности.

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у Служби продаје
на тел.: 011 30 60 578; prodaja@slglasnik.com или on-line путем сајта www.slglasnik.com и
www.klubglasnik.net

www.slglasnik.com
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