
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. мар-
та 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 1. та-
чка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда 
(„Службени лист грaда Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕ-

ДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бе-
оград” (Одлука о промени оснивачког акта ЈКП Градско са-
обраћајно предузеће „Београд”, брoj 3-12/11-С од 3. фебруара 
2011. године – „Службени лист града Београда” брoj 2/11 и 
Одлука о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта 
ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд”, брoj 3-406/12-
С од 27. септембра 2012. године – „Службени лист града Бео-
града”, брoj 51/12), које је основано Решењем о организовању 
радне организације Градски саобраћај „Београд” као јавног ко-
муналног предузећа број 3-572/89 од 21. децембра 1989. годи-
не, уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду 
Решењем Фи. бр. 8357/89, у регистарском улошку бр. 1-365-00, 
и у регистар Агенције за привредне регистре, Решењем бр. 
БД-1939/2005 од 22. априла 2005. године. Извршена је промена 
пословног имена у Агеницији за привредне регистре Решењем 
бр. БД-140521/11 од 15. новембра 2011. године.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.

Оснивач Јавног комуналног предузећа Градско са-
обраћајно предузеће „Београд” је град Београд (у даљем 
тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно кому-

нално предузећe Градско саобраћајно предузеће „Београд”, 
Београд (у даљем тексту: предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: ГСП

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Улица кнегиње Љуби-

це бр. 29.
Пословно име и седиште предузећа не може се промени-

ти без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5. 
Предузеће обавља комуналну делатност обављање ја-

вног линијског превоза путника на територији градских 
општина одређених актима града унутар насељеног места 
или између два или више насељених места трамвајима, ме-
тром, жичаром, тролејбусима и аутобусима и обезбеђивање 
пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, 
као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама 
превоза са претежном делатности:

– 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника.
Предузеће има искључиво право обављања комуналне 

делатности само у делу који се односи на обављање јавног 
линијског превоза путника тролејбусима, трамвајима и спе-
цијализованим возилима за превоз инвалида и особа са по-
себним потребама.

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и делатност
81.10 – Услуге одржавања објекта 
– обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које 

подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, 
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сли-
чне услуге унутар објекта,

као и друге делатности утврђене Статутом уз претходну 
сагласност оснивача. 

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне за 
коју је основано, у обавези је да у свом рачуноводству од-
војено исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање те комуналне делатности.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ  И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга ко-

рисницима под условима и на начин уређен законом, про-
писима и стандардима донесеним на основу закона;
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2) прописани или уговорени обим и квалитет кому-
налних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хи-
гијенску исправност у складу са позитивним прописима;

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите ко-
муналних објеката, постројења и опреме, који служе за оба-
вљање комуналне делатности;

4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних 
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада. 

Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у 
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине гра-
да Београда о начину обављања комуналне делатности и 
Статутом предузећа.

Члан 8.
Оснивач је дужан да:
1. збеди предузећу материјалне, техничке и друге услове 

за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делат-

ности;
3. предузима мере за унапређење 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 у предузећу;
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 ин-
тереса 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 с са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Средства за рад за обављање делатности предузеће обез-

беђује:, из прихода од продаје комуналних производа и услуга, 
из буџета оснивача као и из других извора у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњег 
програма пословања који доноси надзорни одбор предузећа.

Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да 
оснивач.

Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра рас-

полагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.

На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу 
веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ, ОПИС, ВРСТА И ВРЕДНОСТ 
НЕНОВЧАНОГ УЛОГА

Члан 15.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 31. децембра 2011. године изно-
си 19.732.552.782,80 динара (словима: деветнаест милијарди 
седамстотина тридесет два милиона петстотина педесет две 
хиљаде седамстотина осамдесет два динара и 80/100).

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Члан 16.
Имовину предузећа чине право својине на покретним ства-

рима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска права.

Јавно предузће може користити средства у јавној и дру-
гим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком. 

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 17.
Управљање у предузећу организовано је као дводомно.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– Извршни одбор,
– директор.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.
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Председник и чланови надзорног одобора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа. 

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) 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 од-
луком и статутом;

11) доноси одлуку о задужењу предузећа;
12) одлучује о улагању капитала;
13) одлучује о статусним променама и оснивању других 

правних субјеката;
14) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитака; 
15) доноси акт о процени вредности капитла и иска-

зивању тог капитала у акцијама, као и програм и одлуку о 
својинској трансформацији

16) даје сагласност директору за предузимање послова 
или радњи у складу са законом, овом одлуком и статутом 
предузећа; 

17) закључује уговор о раду на одређено време са дирек-
тором предузећа, 

18) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана,

19) доноси пословник о свом раду;
20) утврђује мере заштите и унапређења животне средине,
21) 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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 19:

– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 12, 13, 14, саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 19. тачке 11. када се ради о заду-
жењу веће вредности сагласност даје Скупштина града Бе-
ограда;

– на одлуке из члана 19. тачка 9, 10, 15, сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 19. тачка 2. подноси се Градском већу као инфор-
мација.

Члан 21.
Извршни одбор чине извршни директори. 
Предузеће може имати највише седам извршних ди-

ректора.
Извршни директори не могу имати заменике.
Извршни директори уписују се у регистар привредних 

друштава. 
Члан 22.

Чланове извршног одбора именује Надзорни одбор на 
предлог директора предузећа.

Директор предузећа је председник извршног одбора . 
За члана извршног одобра односно извршни директор 

може бити именовано лице које испуњава услове прописа-
не Законом којим се уређује положај јавних предузећа.

Члан 23.
Извршни директори су у радном односу у предузећу.
Престанак радног односа извршног директора у преду-

зећу значи престанак статуса извршног директора.
Именовање извршног директора је основ за закључење 

уговора о раду са тим лицем.

Члан 24.
Извршни директори именују се на период од четири 

године.
На престанак мандата извршног директора примењују се 

одредбе Закона којим се уређује положај јавних предузећа.
За оставку извршног директора важе одредбе о оставци 

директора.
Извршни директор може бити разрешен у свако време.

Члан 25.
Извршни одбор предузећа:
1) води послове предузећа и одређује унутрашњу орга-

низацију предузећа; 
2) одговара за тачност пословних књига предузећа; 
3) одговара за тачност финансијских извештаја предузећа; 
4) припрема седнице Надзорног одбора и предлаже днев-

ни ред Надзорном одбору; 
5) извршава одлуке Надзорног одбора; 
6) врши друге послове и доноси одлуке у складу са зако-

ном, статутом и одлукама Надзорног одбора

Члан 26.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
могу се одредити и други услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција.

Члан 27.
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 ди-
ректора на још један период од шест месеци.
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Члан 28.
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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града Београда, Гра-
доначелника 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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 29.
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.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку за доношење тог акта.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 30.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 32.
Надзорни одбор предузећа престао је са радом, а његовим 

члановима престао је мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 послова из ове одлуке, до 
именовања новог директора у складу са законом.

Члан 33.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”

Скупштина града Београда
Број 3-123/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 7. став 1. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 
1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Бе-
ограда („Службени лист грaда Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУ-

НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом Одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Београд-пут” (Одлука о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-
пут” број 3-184/10-С од 4. маја 2010. године – „Службени 
лист града Београда”, брoj 12/10 и Одлука о измени и до-
пуни одлуке о промени оснивачког акта „Београд-пут” бр. 
3-405/12-С од 27. септембра 2012. године – „Службени лист 
града Београда”, број 51/12), које је основано Решењем о ор-
ганизовању радне организације „Београд-пут” као јавног 
комуналног предузећа број 3-573/89 од 21. децембра 1989. 
године, које је уписано у регистар Окружног привредног 
суда Решењем Фи. бр. 13712/04, у регистарском улошку бр. 
1-1332-00 и у регистар Агенције за привредне регистре, Ре-
шењем БД-31856/2005 од 23. јуна 2005. године.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” је 

град Београд (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно кому-

нално предузећe „Београд-пут”, Београд (у даљем тексту: 
предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Београд-пут”

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Улица Нушићева бр.21.
Пословно име и седиште предузећа не може се промени-

ти без претходне сагласности оснивача.



22. март 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 10 – 5

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.

Предузеће обавља комуналну делатност одржавања ули-
ца и путева на територији градских општина одређених 
актима града, извођењем радова којима се обезбеђује нес-
метано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује 
употребну вредност улица, путева, тргова, платоа са пре-
тежном делатности:

42.11 Изградња путева и ауто-путева
Обухвата:
– изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева 

за возила и пешаке
– површинске радове на улицама, путевима, аутопуте-

вима, мостовима или тунелима:
– асфалтирање путева
– бојење и обележавање ознака на путевима
– постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
– изградњу аеродромских писта
Предузеће има искључиво право обављања делатности 

из овог члана.
Члан 6.

Поред делатности из претходног члана, предузеће може 
обављати и делатност

81.10 – Услуге одржавања објекта 
– обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које 

подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, 
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сли-
чне услуге унутар објекта,

као и друге делатности утврђене Статутом уз претходну 
сагласност оснивача. 

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне за 
коју је основано, у обавези је да у свом рачуноводству од-
војено исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање те комуналне делатности.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга ко-

рисницима под условима и на начин уређен законом, про-
писима и стандардима донесеним на основу закона;

2) прописани или уговорени обим и квалитет кому-
налних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хи-
гијенску исправност у складу са позитивним прописима;

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите ко-
муналних објеката, постројења и опреме, који служе за оба-
вљање комуналне делатности;

4) развој и унапређење квалитета и врста комуналних 
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада. 

Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у 
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине гра-
да Београда о начину обављања комуналне делатности и 
Статутом предузећа.

Члан 8.
Оснивач је дужан да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делат-

ности;
3. предузима мере за унапређење 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 у предузећу;
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 ин-
тереса 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 с са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Средства за рад за обављање делатности предузеће 

обезбеђује: из прихода од продаје комуналних производа и 
услуга, из буџета оснивача као и из других извора у складу 
са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњег 
програма пословања који доноси надзорни одбор предузећа.

Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да 
оснивач.

Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним овом одлуком.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра рас-

полагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.
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На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу 
веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ, ОПИС, ВРСТА И ВРЕДНОСТ 
НЕНОВЧАНОГ УЛОГА

Члан 15.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну на основу података исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 31. децембра 2011. године износи 
566.381.395,09 динара (словима: пет стотина шесдесет шест 
милиона три стотине осамдесет једна хиљада три стотине 
двадесет пет динара и 9/100 пара)

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Члан 16.
Имовину предузећа чине право својине на покретним ства-

рима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска права.

Јавно предузће може користити средства у јавној и дру-
гим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком. 

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 17.

Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одобора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа. 

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној функцији обављања поверене делатности, у складу са 
законом, овом одлуком и статутом;

12) доноси одлуку о задужењу 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 губитака; 
16) доноси акт о процени вредности капитала и иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа, 

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом 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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 19 :

– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 19. тачке 12. када се ради о заду-
жењу веће вредности сагласност даје Скупштина града Бе-
ограда;

– на одлуке из члана 19. тачка 9, 11, 16. сагласност даје 
Градско веће;

–извештај о реализације програма пословања степену из 
члана 19. тачка 2. подноси се Градском већу као информа-
ција;

–на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .

Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
могу се одредити и други услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор јавног 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 
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може донети одлуку о именовању вршиоца дужности ди-
ректора на још један период од 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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града Београда, гра-
доначелника 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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће 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.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку за доношење тог акта.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 27.
Надзорни одбор предузећа престао је са радом, а њего-

вим члановима престао је мандат даном ступања на снагу 
закона.

Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-
ве надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, 
до именовања председника и чланова надзорног одбора, у 
складу са законом.

Директор предузећа, односно вршилац дужности ди-
ректора, именован до ступања на снагу ове одлуке наставља 
са обављањем послова из ове одлуке, до именовања новог 
директора у складу са законом.

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-124/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. мар-
та 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 1. та-
чка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда 
(„Службени лист грaда Београда”, бр. 39/08 и 6/10) донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИ-

РАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Пар-
кинг сервис” Београд (Одлука о промени оснивачког акта ја-
вног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта 
„Паркинг сервис” бр. 023-407/12-С од 27. септембра 2012. 
године – „Службени лист града Београда”, број 51/12), које је 
основано Решењем о организовању друштвеног предузећа за 
Јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” као Јавно ко-
мунално предузеће број 023-354/92-XXXVII-01 од 29. октобра 
1992. године, уписано у регистар Окружног привредног суда 
у Београду Решењем Фи. бр. I-32187/92 у регистарском улош-
ку бр. I-47918-00 и у регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем бр. БД. 42051/2005 од 1. јула 2005. године.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и 

паркиралишта „Паркинг сервис” Београд је град Београд (у 
даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно кому-

нално предузећe за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг 
сервис”, Београд (у даљем тексту: предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сер-
вис” – Београд.
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Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Улица краљице Марије 

бр. 7.
Пословно име и седиште предузећа не може се промени-

ти без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају
Предузеће обавља комуналну делатност управљања јав-

ним паркиралиштима.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одр-

жавање услова за коришћење јавних саобраћајних површи-
на и посебних простора одређених за паркирање моторних 
возила, као и уклањање и премештање паркираних возила 
и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила 
по налогу надлежног органа.

Предузеће има искључиво право обављања делатности 
из овог члана.

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и делатност
 81.10 – Услуге одржавања објекта 
– обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које 

подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака, 
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сли-
чне услуге унутар објекта,

као и друге делатности утврђене Статутом уз претходну 
сагласност оснивача. 

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне за 
коју је основано, у обавези је да у свом рачуноводству од-
војено исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање те комуналне делатности.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга ко-

рисницима под условима и на начин уређен законом, про-
писима и стандардима донесеним на основу закона;

2) прописани или уговорени обим и квалитет кому-
налних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хи-
гијенску исправност у складу са позитивним прописима;

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите ко-
муналних објеката, постројења и опреме, који служе за оба-
вљање комуналне делатности;

4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних 
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада. 

Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у 
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине гра-
да Београда о начину обављања комуналне делатности и 
Статутом предузећа.

Члан 8.
Оснивач је дужан да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делат-

ности;
3. предузима мере за унапређење 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 у пре-
дузећу;

2. разрешити постојеће органе и именовати привремене 
органе предузећа;

3. ограничити права располагања одређеним средствима;
4. ограничити права огранка јавног предузећа и друштва 

капитала или њихових  зависних друштава да иступају у 
правном промету са трећим лицима:

5. предузети друге мере предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања делатности од општег ин-
тереса 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 с са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Средства за рад за обављање делатности предузеће обез-

беђује: из прихода од продаје комуналне услуге, из буџета 
оснивача као и из других извора у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњег 
програма пословања који доноси надзорни одбор предузећа.

Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности 
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да 
оснивач.

Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним овом одлуком.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра рас-

полагањем имовином предузећа.
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Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 
фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.

На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу 
веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ, ОПИС, ВРСТА И ВРЕДНОСТ 
НЕНОВЧАНОГ УЛОГА

Члан 15.
Износ основног капитала се утврђује по завршном ра-

чуну, на основу података исказаног на одговарајућој пози-
цији биланса стања, што на дан 31.12.2011. године износи 
1.462.483.355,23 динара (словима: једна милијарда четири 
стотине шездесет два милиона четири стотине осамдесет 
три хиљаде тристотине педесет пет динара и 23/100).

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Члан 16.
Имовину предузећа чине право својине на покретним ства-

рима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана 
средства и хартије од вредности и друга имовинска права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и дру-
гим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком. 

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 17.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа. 

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној функцији обављања поверене делатности, у складу са 
законом, овом одлуком и статутом;

12) доноси одлуку о задужењу 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 губитака; 
16) доноси акт о процени вредности капитла и иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа, 

19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана,

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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 19 :

– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 19. тачке 12. када се ради о заду-
жењу веће вредности сагласност даје Скупштина града Бе-
ограда;

– на одлуке из члана 19. тачка 9, 11, 16, сагласност даје 
Градско веће;

– извештај o степену реализације програма пословања 
из члана 19. тачка 2. подноси се Градском већу као инфор-
мација;

– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .

Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
могу се одредити и други услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у сми-
слу закона којим се регулише област вршења јавних функ-
ција.
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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 ди-
ректора на још један период од 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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града Београда, гра-
доначелника 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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће 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.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку за доношење тог акта.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 25.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.

Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-
низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 27.
Надзорни одбор предузећа престао је са радом, а њего-

вим члановима престао је мандат даном ступања на снагу 
закона.

Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-
ве надзорног одбора прописане законом и 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 послова из ове одлуке, до 
именовања новог директора у складу са законом.

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-125/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД”

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о проме-

ни оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Зеленило – 
Београд” („Службени лист града Београда”, број 51/12), ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

Члан 2.
У члану 5. став 5. мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну 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 ове делатности.”

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће оба-

вља и следећу делатност: 
– 81.10 Услуге одржавања објеката.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и друге делатности утврђене Статутом уз саглас-
ност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”
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Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 7.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача”

Члан 8.
У члану 11. став 2. речи: „Управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима: „Надзорни одбор предузећа”.

Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и нови члан 12а. 

који гласе:

„VIа. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а.
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. ставови 3. и 4., мењају се и гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком”.

Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”

Члан 12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа. 

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана;

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. 
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Члан 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тач. 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тач. 9, 11 и 16 сагласност даје 
Градско веће;

– Извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2., Надзорни одбор доставиће 
Градском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .”

Члан 15.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смислу зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција. 

Члан 16.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а.
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.” 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 18.
Члан 20. брише се. 

Члан 19.
У члану 21. став 2. речи: „Управни одбор”, замењују се 

речима: „Надзорни одбор.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 21.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-129/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о проме-

ни оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска 
чистоћа” („Службени лист града Београда”, број 51/12), ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
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Члан 2.
У члану 5. став 5. мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну делатност из става 1. овог 

члана као делатност од општег интереса, у смислу одредaба 
Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац 
искључивог права за обављање те делатности.”

Члан 3.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим 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 7.
После члана 10. додаје се члан 10а који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.”

Члан 8.
У члану 11. став 2. речи: „Управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима: „Надзорни одбор предузећа”.

Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и члан 12а, који 

гласе :

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. мењају се став 3. и 4. и додаје нови став, тако 

да гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

и непокретним стварима, право коришћења на стварима 
у јавној својини, новчана средства, хартије од вредности и 
друга имовинска права.

Предузеће је сувласник на 60.1 %, односно 60.1/100 иде-
алних делова на непокретностима - пословне зграде у ул. 
Краљице Марије бр. 1. и стана у ул. Илије Стојадиновића 
бр. 55, које је стечено куповином по Уговору о купопродаји 
овереног од стране Првог општинског суда у Београду II/1 
Ов. Бр. 1093/09 од 18.11.2009 године, а који је закључен из-
међу Компаније за међународно пословање „Инекс Инте-
рекспорт” а.д. у стечају и конзорцијума правних лица Града 
Београда и ЈКП „Градска чистоћа. 

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком.”

Члан 11. 
Члан 14. мења се и гласи:
„Јавно предузеће разврстано је у јавно предузеће са дво-

домним управљањем. 
Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– Извршни одбор и
– директор.”

Члан 12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује надлежни орган оснивача, на основу 
извештаја о степену реализације програма пословања пре-
дузећа.”

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
„Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
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8) доноси статут ; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом 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 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16. :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14, и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачкe 9., 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2, Надзорни одбор доставља Град-
ском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда.”

Члан 15.
После члана 17. додају се чл. 17а, 17б, и 17в, који гласе: 

„Члан 17а
Извршни одбор чине извршни директори. 
Предузеће може имати највише до седам извршних ди-

ректора.
Извршни директори не могу имати заменике.
Чланове извршног одбора именује Надзорни одбор на 

предлог директора предузећа.
Директор предузећа је председник извршног одбора . 
За члана извршног одобра, односно за извршног дирек-

тоа може бити именовано лице које испуњава услове про-
писане законом којим се уређује положај јавних предузећа.

Члан 17б
Именовање извршног директора је основ за закључење 

уговора о раду са тим лицем.
Извршни директори су у радном односу у предузећу.
На престанак мандата извршног директора примењују се 

одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.
Престанак радног односа извршног директора у преду-

зећу значи престанак статуса извршног директора.
Извршни директор може бити разрешен у свако време.

Члан 17в
Извршни одбор предузећа:
1) води послове предузећа и одређује унутрашњу орга-

низацију Јавног предузећа; 
2) одговара за тачност пословних књига предузећа; 
3) одговара за тачност финансијских извештаја предузећа; 
4) припрема седнице Надзорног одбора и предлаже 

дневни ред Надзорном одбору; 
5) извршава одлуке Надзорног одбора; 
6) врши друге послове и доноси одлуке у складу са зако-

ном, статутом и одлукама Надзорног одбора.”

Члан 16.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смисли зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција.”

Члан 17.
После члана 18. додаје се члан 18а. који гласи:

„Члан 18а.
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 18.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
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10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 
других аката из његовог делокруга;

11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-
ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.”

Члан 19.
Члан 20. брише се.

Члан 20.
У члану 21. став 2. речи: „Управни одбор”, замењују се 

речима: „Надзорни одбор”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 22.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 23.
 Oву одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”

Скупштина града Београда
Број 3-130/12-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Погребне услуге” („Службени лист града 

Београда”, број 51/12), у члану 1. речи „а ради усклађивања 
са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању де-
латности од општег интереса” бришу се.

Члан 2.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача.”

Члан 3.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 4.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 6.
После члана 10. додаје се члан 10а. који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача”

Члан 7.
У члану 11. став 2. речи: „Управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима: „Надзорни одбор предузећа”.

Члан 8.
После главе VI додаје се нова глава VIа и нови члан 12а. 

који гласе:

„VIа. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”
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Члан 9.
У члану 13. ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, нов-
чана средства, хартије од вредности и друга имовинска права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком”.

Члан 10.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор.”

Члан 11.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа. 

Члан 12.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној 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 иска-
зивању 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 дирек-
тором 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 13.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тач. 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тач. 9, 11 и 16 сагласност даје 
Градско веће;

– Извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2., Надзорни одбор доставиће 
Градском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .”

Члан 14.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смислу зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција. 

Члан 15.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”
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Члан 16.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.”

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 17.
Члан 20. брише се. 

Члан 18.
У члану 21. став 2. речи: „Управни одбор”, замењују се 

речима: „Надзорни одбор”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 20.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 21.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 3-131/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” 

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о про-

мени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Бео-
градске електране” („Службени лист града Београда”, број 
51/12), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним 
предузећима.

Члан 2.
У члану 5. став 5. мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну 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 ове делатности.”

Члан 3.
Став 2. члана 6. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 7.
После члана 10. додаје се члан 10а. који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача”
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Члан 8.
У члану 11. став 2. речи „управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима „надзорни одбор предузећа”

Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и нови члан 12а. 

који гласе:

„VIа. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке, задужење се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„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 средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.”

Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”.

Члан 12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину 
накнаде утврђује надлежни орган оснивача, на основу из-
вештаја о степену реализације програма пословања преду-
зећа. 

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 

4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа, 

19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана,

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 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 16. тачка 12. када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 9., 11, 16 сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. тачка 2. Надзорни одбор доставља Градском 
већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје Градо-
начелник града Београда.”

Члан 15.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса.

Поступак за именовање директора предузећа врши се у 
складу са Законом и Статутом града Београда. 
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На услове за именовање директора предузећа сходно 
се примењују одредбе Закона о раду, а Статутом предузећа 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смислу зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција. 

Члан 16.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.”

Члан 18.
Члан 20. брише се. 

Члан 19.
У члану 21. став 2. речи „управни одбор”, замењују се ре-

чима „надзорни одбор”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 21.
Надзорни одбор предузећа престаје да ради, а његовим 

члановима престаје мандат.
Управни одбор предузећа наставља да обавља послове над-

зорног одбора прописане овом одлуком, до именовања пред-
седника и чланова надзорног одбора, у складу са законом.

Директор предузећа именован до ступања на снагу ове 
одлуке наставља са обављањем своје функције до имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-132/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о проме-

ни оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-
ски водовод и канализација” („Службени лист града Бео-
града”, број 51/12), ради усклађивања са одредбама Закона о 
јавним предузећима.

Члан 2.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 3.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”
Члан 4.

Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 5.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
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који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа.”

Члан 6.
У члану 11. став 2. речи „управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима „надзорни одбор предузећа”
Члан 7.

После главе VI додаје се нова глава VIа и нови члан 12а, 
који гласе:

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке, задужење се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 8.
У члану 13. ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, нов-
чана средства, хартије од вредности и друга имовинска права.

Предузеће може користити средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.”

Члан 9.
Члан 14. мења се и гласи:
„Јавно предузеће разврстано је у јавно предузеће са дво-

домним управљањем. 
Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– Извршни одбор и
– директор.”

Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа.”

Члан 11.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације програма по-
словања; 

3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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) доноси одлуку о оснивању огранка;
19) закључује уговор о раду на одређено време са дирек-

тором предузећа, 
20) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-

тутом предузећа није утврђена надлежаност другог органа,
21) доноси пословник о свом раду;
22) утврђује мере заштите и унапређења животне средине,
23) 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 12.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15, 18. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 16. тачка 12. када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 9, 11, 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. тачка 2. Надзорни одбор доставља Градском 
већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда.”

Члан 13.
После члана 17. додају се чл. 17а, 17б и 17в, који гласе: 

„Члан 17а
Извршни одбор чине извршни директори. 
Предузеће може имати највише до седам извршних ди-

ректора.
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Извршни директори не могу имати заменике.
Чланове извршног одбора именује Надзорни одбор на 

предлог директора предузећа.
Директор предузећа је председник извршног одбора . 
За члана извршног одобра, односно за извршног дирек-

тора може бити именовано лице које испуњава услове про-
писане Законом којим се уређује положај јавних предузећа.

Члан 17б
Именовање извршног директора је основ за закључење 

уговора о раду са тим лицем.
Извршни директори су у радном односу у предузећу.
На престанак мандата извршног директора примењују се 

одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.
Престанак радног односа извршног директора у преду-

зећу значи престанак статуса извршног директора.
Извршни директор може бити разрешен у свако време.

Члан 17в
Извршни одбор предузећа:
1) води послове предузећа и одређује унутрашњу орга-

низацију Јавног предузећа; 
2) одговара за тачност пословних књига предузећа; 
3) одговара за тачност финансијских извештаја преду-

зећа; 
4) припрема седнице Надзорног одбора и предлаже 

дневни ред Надзорном одбору; 
5) извршава одлуке Надзорног одбора; 
6) врши друге послове и доноси одлуке у складу са зако-

ном, статутом и одлукама Надзорног одбора.” 

Члан 14.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смислу зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција.”

Члан 15.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 16.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа. 

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 17.

Члан 20. брише се. 

Члан 18.

У члану 21. став 2. речи „управни одбор”, замењују се ре-
чима „надзорни одбор”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-
низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 20.

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 за-
коном.

Директор предузећа именован до ступања на снагу ове 
одлуке наставља са обављањем своје функције до имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 21.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-133/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ИНФОСТАН”

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о про-

мени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Ин-
фостан”  („Службени лист града Београда”, број 51/12), ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

Члан 2.
У члану 5. став 5. мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну делатност из става 1. 

Овог члана као делатност од општег интереса, у смислу од-
редби Закона о јавним предузећима, те произилази да је но-
силац искључивог права за обављање те делатности.”

Члан 3.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одговор-

ности оснивача према предузећу и предузећа према оснивачу”.

Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”.

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 7.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача”

Члан 8.
У члану 11. став 2. речи: „Управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима: „Надзорни одбор предузећа”.

Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и члан 12а, који 

гласе:

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. мењају се став 3. и став 4. тако да гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком.”

Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”.

Члан 12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину 
накнаде утврђује надлежни орган оснивача, на основу из-
вештаја о степену реализације програма пословања преду-
зећа. 

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
„Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
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6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-
шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут ; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана;

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 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16. :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14, и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачкe 9, 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2, Надзорни одбор доставља Град-
ском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда.”

Члан 15.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 

биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смисли зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција.”

Члан 16.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом;
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.”

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 18.
Члан 20. брише се.

Члан 19.
У члану 21. став 2. речи: „Управни одбор”, замењују се 

речима: „Надзорни одбор”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 21.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
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Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-
ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-134/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о проме-

ни оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Градске 
пијаце” („Службени лист града Београда”, број 51/12), ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.

Члан 2.
У члану 5. став 5. мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну 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 ове делатности.”

Члан 3.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 7.
После члана 10. додаје се члан 10а који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача”

Члан 8.
У члану 11. став 2. речи: „Управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима: „Надзорни одбор предузећа”.

Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и нови члан 12а, 

који гласе:

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке, задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком”.

Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”

Члан 12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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.
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На услове за именовање и престанак мандата председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа. 

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом 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 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тач. 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тач. 9, 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће;

– Извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2. Надзорни одбор доставиће 
Градском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .”

Члан 15.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смислу зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција. 

Члан 16.
После члана 18. додаје се члан 18а који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.” 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.
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Члан 18.
Члан 20. брише се. 
Члан 19.
У члану 21. став 2. речи: „Управни одбор”, замењују се 

речима: „Надзорни одбор.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 21.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 3-137/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛ-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Од-

луке о промени оснивачког акта Привредног друштва за 
одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење” 
д.о.о Београд и промени облика организовања у Јавно ко-
мунално предузеће ,,Јавно осветљење” Београд („Службени 
лист града Београда”, бр. 2/11 и 51/12), ради усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Јавно осве-

тљење” Београд је град Београд (у даљем тексту: оснивач). 

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним 

именом Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Бе-
оград, Булевар краља Александра бр. 73а (у даљем тексту: 
предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Јавно осве-
тљење”, Београд.

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Булевар краља Алек-

сандра бр. 73а.
Предузеће не може променити седиште и пословно име 

без сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања 

јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и 
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења који-
ма се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне на-
мене и то:

43.21 – Постављање електричних инсталација
Предузеће обавља комуналну делатност из овог члана 

на подручју градских општина одређених актима града Бе-
ограда.

Предузеће не може променити претежну делатност без 
сагласности оснивача.

Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која 
је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено 
исказује све приходе и расходе који су везани за обављање 
поверене комуналне делатности.

Предузеће обавља комуналну делатност из става 1. овог 
члана као делатност од општег интереса у смислу одредаба, 
Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац 
искључивог права за обављање те делатности.

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће оба-

вља и следећу делатности:
– 81.10 услуге одржавања објекта.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз саглас-
ност оснивача.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга ко-

рисницима под условима и на начин уређен законом, про-
писима и стандардима донесеним на основу закона;

2) прописани или уговорени обим и квалитет комунал-
них услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, си-
гурност корисника у добијању услуга у складу са позитив-
ним прописима;

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите ко-
муналних објеката, постројења и опреме, који служе за оба-
вљање комуналних делатности;
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4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних 
услуга, као и унапређење организације и ефикасност рада.

Предузеће је дужно да комуналну делатност за чије оба-
вљање је основано обавља у складу са законом, овом од-
луком, Одлуком Скупштине града Београда о начину оба-
вљања комуналне делатности и Статутом предузећа.

Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне де-

латности;
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 преду-
зећа;

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 ин-
тереса, 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, уз сагласност оснивача.

Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан 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, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују 

се из: прихода од делатности за које је регистровано, буџета 
оснивача и других извора у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу го-
дишњих програма пословања, који доноси Надзорни од-
бор предузећа. 

Програм пословања из става 2. овог члана доставља се 
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децем-
бра текуће године, за наредну годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да 
сагласност оснивач.

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. 
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 14.
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 15.
Основни капитал предузећа према књиговодстве-

ној вредности на дан 31. децембра 2010. године износи 
217.981.876,41 динара (2.066.214,18 евро) по средњем курсу 
НБС на дан 31. децембра 2010. године (1 евро = 105,4982 ди-
нара) сходно Потврди Удружења банака Србије 0501 број 
6/2-84775 од 21. јануара 2011. године.

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Члан 16.
Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовин-
ска права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и дру-
гим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 17.
Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор;
– директор.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.
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Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут ; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној функцији обављања поверене делатности, у складу са 
законом, овом одлуком и статутом; 

12) доноси одлуку о задуживању;
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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом 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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 19. :

– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 19. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 19. тачкe 9., 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 19. став 1. тачка 2, Надзорни одбор доставља Град-
ском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда. 

Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смисли зако-
на 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 ди-
ректора 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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће 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.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку за доношење овог акта.

Х. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
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вотне 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.

ХI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 27.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-138/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМ-

БЕНЕ УСЛУГЕ 

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о про-

мени оснивачког акта Јавног предузећа за стамбене услуге 
(„Службени лист града Београда”, број 51/12) ради усклађи-
вања са одредбама Закона о јавним предузећима. 

Члан 2.
У члану 5. став 1. после речи „околине,” додају се речи: 

„у своје име, а за рачун стамбених зграда, односно трећих 
лица које су му повериле наведене послове”, а после шифре 
„80.20 – Услуге система обезбеђења” додаје се нова шифра: 
„81.10 – Услуге одржавања објеката”.

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће оба-

вља и следеће послове:
– додатно одржавање стамбених зграда које се односи 

на радове инвестиционог одржавања чијим се извођењем 
побољшавају услови коришћења стамбене зграде;

– закључивање уговора о закупу станова и других не-
покретности, обрачун и наплату закупнине у своје име и за 
свој рачун, као и у своје име, а за рачун правних субјеката 
који су ове послове поверили предузећу;

– вођење евиденције о повереним стамбеним зградама, 
становима, власницима и корисницима станова, гаража, 
пословних простора и друге потребне евиденције.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене 
Статутом уз сагласност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, уз сагласност оснивача.

Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан за уплату јавних прихода.”

Члан 7.
После члана 10. додаје се члан 10а који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.”

Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
„Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се 

из накнаде за одржавање стамбених зграда, накнаде за одржа-
вање хигијене стамбених зграда, додатног одржавања стамбе-
них зграда, из дела закупнине за станове и гараже у складу са 
повереним пословима и из других извора, у складу са законом.

Предузећу припада део средстава из става 1. овог члана, 
на име надокнаде за рад, која се утврђује посебним актом који 
доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.

Надокнада за рад обезбеђује покриће расхода и потреб-
них средстава за улагање у развој предузећа.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњих 
програма пословања, које доноси Надзорни одбор предузећа.

Програм пословања из става 4. овог члана, доставља се 
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децем-
бра текуће године, за наредну годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да 
сагласност оснивач.”
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Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и члан 12а, који 

гласе:

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан12а.
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор. 

Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра рас-
полагање имовином предузећа.

На одлуку из става 2. овог члана, сагласност даје осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. став 3. и 4. мењају се и гласе:
„Имовину јавног предузећа чине право својине на 

покретним стварима, право коришћења на стварима у јав-
ној својини, новчана средства, хартије од вредности и друга 
имовинска права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком.”

Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”

Члан 12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа. 

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана;

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 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачке 9, 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2, Надзорни одбор доставља Град-
ском већу ради информисања;

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .

Члан 15.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смисли зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција. 
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Члан 16.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.” 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 18.
Члан 20. брише се. 

Члан 19.
У члану 21. став 2. речи „управни одбор”, замењују се ре-

чима „надзорни одбор”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 21.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-135/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА ЦИ-

ГАНЛИЈА” БЕОГРАД

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о про-

мени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, ко-
ришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд („Служ-
бени лист града Београда”, број 51/12), ради усклађивања са 
одредбама Закона о јавним предузећима.

Члан 2.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и друге делатности утврђене Статутом предузећа 
уз сагласност оснивача.”

Члан 3.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”

Члан 4.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”

Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, уз сагласност оснивача.

Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан за уплату јавних прихода.”
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Члан 6.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.”

Члан 7.
У члану 11. став 2. речи „управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима „надзорни одбор предузећа”

Члан 8.
После главе VI додаје се нова глава VIа и нови члан 12а, 

који гласе:

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке задужење се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 9.
У члану 13. ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, нов-
чана средства, хартије од вредности и друга имовинска права.

Предузеће може користити средства у јавној својини и у 
другим облицим својине, у складу са законом.”

Члан 10.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”

Члан 11.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину 
накнаде утврђује надлежни орган оснивача, на основу из-
вештаја о степену реализације програма пословања преду-
зећа. 

Члан 12.
Члан 16. мења се гласи:
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана;

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 13.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16 :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14, 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће врености, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачка 9, 11, 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. тачка 2. Надзорни одбор доставља Градском 
већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда .
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Члан 14.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смисли зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција. 

Члан 15.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 16.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом предузећа,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.” 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 17.
Члан 20. брише се. 

Члан 18.
У члану 21. став 2. речи „управни одбор”, замењују се ре-

чима „надзорни одбор”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 20.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 21.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-128/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”

Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о про-

мени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа 
„Београдводе”   („Службени лист града Београда”, бр. 51/12 
и 58/12), ради усклађивања са одредбама Закона о јавним 
предузећима.

Члан 2.
У члану 5. иза става 5. додаје се нови став 6. и гласи:
„Предузеће обавља делатност из става 1. oвог члана као 

делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о 
јавним предузећима, те произилази да је носилац искључи-
вог права за обављање те делатности.”

Члан 3.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„Поред делатности из претходног члана, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом уз 
сагласност оснивача.”

Члан 4.
Назив главе V мења се и гласи: „Права, обавезе и одго-

ворности оснивача према предузећу и предузећа према ос-
нивачу”.
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Члан 5.
Назив главе VI мења се и гласи: „Распоређивање добити, 

покриће губитака и сношење ризика”.

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, другим прописом који уређује расподелу добити 
и покриће губитака, статутом, програмом пословања и го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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 7.
После члана 10. додаје се члан 10а, који гласи:

„Члан 10а
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача”

Члан 8.
У члану 11. став 2. речи: „Управни одбор предузећа”, за-

мењују се речима: „Надзорни одбор предузећа”.

Члан 9.
После главе VI додаје се нова глава VIа и члан 12а. који 

гласе:

„VIа УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 12а
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђеним законом и програмом пословања предузећа. 
У смислу одредаба ове одлуке задужењем се сматра рас-

полагање 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 осни-
вач, када се ради о задужењу веће вредности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности имовине пре-
дузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”

Члан 10.
У члану 13. мењају се став 3. и став 4. тако да гласе:
„Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и 
другим облицима својине, у складу са законом и овом од-
луком.”

Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор,
– директор”.

Члан12.
Члан 15. мења се и гласи: 
„Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину 
накнаде утврђује надлежни орган оснивача, на основу из-
вештаја о степену реализације програма пословања преду-
зећа. 

Члан 13.
Члан 16. мења се гласи:
„Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној 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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом 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.”
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Члан 14.
Члан 17. мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 16. :

– на одлуке из члана 16. тачке 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 16. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 16. тачкe 9, 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће;

– извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 16. став 1. тачка 2, Надзорни одбор доставља Град-
ском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 16. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда. ”

Члан 15.
Члан 18. мења се и гласи:
„Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смисли зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција.”

Члан 16.
После члана 18. додаје се члан 18а, који гласи:

„Члан 18а
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.”

Члан 17.
Члан 19. мења се и гласи:
„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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом;
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.”

Члан 18.
Члан 20. брише се.

Члан 19.
У члану 21. став 2. речи: „Управни одбор”, замењују се 

речима: „Надзорни одбор”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 21.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 22. 
Oву одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-136/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 12 .став 1.тачка 7.Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31.та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/2010), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ УРБАНИС-

ТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Ре-

шења о оснивању јавног урбанистичког предузећа („Служ-
бени лист града Београда”, бр.18/99, 34/09 и 51/12), ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима.
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II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички 

завод Београда” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Јавно урбанистичко предузеће послује под пословним 

именом „Урбанистички завод Београда” – јавно урбанис-
тичко предузеће (у даљем тексту: предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је „Урбанистички за-
вод Београда” ЈУП.

Седиште предузећа је у Београду, Улица Палмотићева 
број 30.

Предузеће не може променити седиште и пословно име 
без сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.
Предузеће обавља делатност урбанистичког и простор-

ног планирања градова, насеља и простора, и то:
71.11 – Архитектонска делатност. 
Предузеће не може променити своју делатност без са-

гласности оснивача.
Предузеће има искључиво право обављања делатности 

из става 1.овог члана.

Члан 5.
Поред делатности из члана 4. ове одлуке, предузеће 

може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз 
сагласност оснивача.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 6.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује трајно и несметано пружање 
услуга урбанистичког и просторног планирања под услови-
ма и на начин уређен законом, прописима и стандардима 
донесеним на основу закона.

Предузеће је дужно да делатност за чије обављање је ос-
новано обавља у складу са законом, овом одлуком и Стату-
том предузећа.

Члан 7.
Оснивач је дужан у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности 

предузећа;
3) предузима мере на унапређењу делатности.

Члан 8.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању 

предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће 
обезбедити услове за несметани рад, пословање и упра-
вљање предузећем, и то:

1) извршити промену унутрашње организације преду-
зећа;

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 ин-
тереса, или другим законом.

VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 9.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом, овом одлуком и Статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор 

предузећа, у складу са програмом пословања предузећа и 
годишњим финансијским извештајем предузећа, уз саглас-
ност оснивача.

Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан за уплату јавних прихода.

Члан 10.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују 

се из: средстава буџета града Београда опредељених за ове 
намене; пружањем услуга трећим лицима и другим прихо-
дима у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњих 
програма пословања, који доноси надзорни одбор преду-
зећа.

Програм пословања из става 2. овог члана доставља се 
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децем-
бра текуће године, за наредну годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да 
сагласност оснивач.

Члан 12.
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.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.
Предузеће се може задужити под условима и на начин 

предвиђен законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор. 

Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра рас-
полагање имовином предузећа.

На одлуку из става 2. овог члана, сагласност даје на-
длежни орган оснивача, када се ради о задужењу веће вред-
ности.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
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VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 14.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи 
40.106.000,00 динара (словима: четрдесет милиона сто шест 
хиљада динара).

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Имовину јавног предузећа чине право својине на 
покретним стварима, право коришћења на стварима у јав-
ној својини, новчана средства, хартије од вредности и друга 
имовинска права.

На сваку промену вредности основног капитала, саглас-
ност даје оснивач.

Члан 15.
Предузеће може користити средства у јавној и другим 

облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.
Органи предузећа су: 
– Надзорни одбор;
– директор.

Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова Надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину нак-
наде утврђује надлежни орган оснивача, на основу извештаја 
о степену реализације програма пословања предузећа.

Члан 18. 
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут предузећа; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама услуга;
11) доноси одлуку о располагању (прибављању и 

отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у 

својину предузећа веће вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности, у складу са законом, овом 
одлуком и статутом; 

12) доноси одлуку о задуживању;
13) доноси одлуку о улагању капитала;
14) доноси акт о процени вредности капитала и искази-

вању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 
својинској трансформацији;

15) доноси одлуку о статусним променама и оснивању 
других правних субјеката; 

16) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка; 

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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом предузећа није утврђена надлежност 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 19.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке надзорног одбора:

– на одлуке из члана 18. став 1. тач. 3, 7, 8, 13, 15. и 16. – 
сагласност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 18. тачка 12. када се ради о заду-
живању веће вредности – сагласност даје Скупштина града 
Београда

– на одлуке из члана 18. став 1. тач. 9,11. и 14. – саглас-
ност даје Градско веће;

– Извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 18. став 1. тачка 2, надзорни одбор доставиће Град-
ском већу ради информисања; 

– на одлуку из члана 18. став 1. тачка 10. – сагласност 
даје градоначелник града Београда.

Члан 20.
Скупштина града Београда именује и разрешава дирек-

тора предузећа, на период од 4 године, уз могућност поно-
вног 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 
биће прописани посебни услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор предузећа је јавни функционер у смислу зако-
на којим се регулише област вршења јавних функција.

Члан 21.
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 ди-
ректора на још један период до шест месеци.
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Члан 22.
Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање предузећа; 
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града, градоначе-
лника и Градског већа града Београда; 

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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, овом одлу-
ком и статутом предузећа.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом.

Директор, уз сагласност Надзорног одбора, може дати и 
опозвати прокуру, у складу са законом.

Члан 23.
Предузеће има Статут којим се уређује унутрашња ор-

ганизација предузећа, ближи послови и начин одлучивања 
органа предузећа и друга питања у складу са законом и дру-
гим прописима.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку за доношење овог акта.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 24.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне 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.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 26.
Надзорни одбор предузећа је престао са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане законом и 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 имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 27.
Ово одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-126/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 91. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 24/11 и 121/12), члана 65. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 20/94, 18/00, 16/03, 51/08 и 60/12), у члану 4. до-
дају се нови ставови 1. и 2., који гласе:

„Претежна делатност Дирекције је:
7490 – остале стручне, научне и техничке делатности.
Поред делатности из става 1. овог члана, Дирекција оба-

вља и следеће послове:
– 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда
– 4211 – изградња путева и аутопутева
– 4213 – изградња мостова и тунела
– 4221 – изградња цевовода
– 4299 – изградња осталих непоменутих грађевина
– 4311 – рушење објеката
– 4312 – припрема градилишта
– 4313 – испитивање терена бушењем и сондирањем
– 4399 – остали непоменути специфични грађевински 

радови
– 6910 – правни послови
– 6920 – рачуноводствени, књиговодствени и ревизор-

ски послови, пореско саветовање
– 7111 – архитектонска делатност
– 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање.”
У члану 4. досадашњи став 1. постаје став 3. а речи „Ди-

рекција за рачун града обавља следеће послове:”, замењују 
се речима „Поред делатности из ставова 1. и 2. овог члана, 
Дирекција обавља и:”

У члану 4. став. 3 тачка 2. алинеја 2. после речи „из-
рађује”, додају се речи „пројекте парцелације и препарцела-
ције, урбанистичке пројекте,”

У члану 4. после става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Послове из ставова 1, 2. и 3. овог члана Дирекција оба-

вља за рачун града Београда.”
У члану 4. досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 5. и 6.
У члану 4. став 5. после речи „става 1.”, додају се бројеви 

„,2. и 3.”
У члану 4. став 6. после речи „става 1.”, додају се бројеви 

„,2. и 3.”
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Члан 2.
У члану 4а став 1. реч „имовину” замењује се речима 

„јавну својину”, а речи „у корист” замењују се речима „јавна 
својина”.

У члану 4а додаје се нов став 3., који гласи:
„Дирекција је корисник непокретности, станова и по-

словног простора, (канцеларијски и магацински простор, 
локали, гараже, атељеи и др.) и њима управља и располаже 
у складу са законом и делатности из члана 4. став 1, 2. и 3.”

Члан 3.
У члану 6. став 1. после алинеје 3. додају се нове алинеје 

4. и 5. и гласе:
„– продаје непокретности, станова и пословног простора;
– конверзије права коришћења, односно права закупа 

грађевинског земљишта;”
У члану 6. досадашње алинеје 4. и 5. постају алинеје 6. и 7.

Члан 4.
У члану 7. речи „Управни одбор” замењују се речима 

„Надзорни одбор”.

Члан 5.
Члан 8а мења се и гласи:
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса Скупштина 

града Београда:
1. даје сагласност на:
– Статут и промене Статута Дирекције;
– годишњи програм пословања Дирекције;
– финансијске извештаје Дирекције;
– улагање капитала;
– статусне промене Дирекције и оснивање других прав-

них лица;
– одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитака;
– промену пословног имена и седишта Дирекције;
– одлуку о задужењу Дирекције веће вредности;
2. именује и разрешава директора Дирекције и председ-

ника и чланове Надзорног одбора Дирекције;
3. остварује и друга права у складу са законом.”

Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
„Органи Дирекције су: Надзорни одбор и директор, који 

се именују на период од четири године.”

Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Дирекције има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Београда.
Надзорни одбор чине председник, један представник ос-

нивача и један представник запослених у Дирекцији који се 
предлаже на начин утврђен Статутом Дирекције.

Надзорни одбор Дирекције врши послове утврђене за-
коном и Статутом Дирекције.”

Члан 8.
После члана 10. додаје се нов члан 10а, који гласи:
„Поред послова из члана 10. став 4. Надзорни одбор 

обавља и следеће послове:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Ди-

рекције и стара се о њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања;

4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем Дирекције;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима;

7) утврђује финансијске извештаје Дирекције;
8) доноси статут Дирекције;
9) одлучује о улагању капитала;
10) одлучује о задуживању Дирекције веће вредности 

(30% или више књиговодствене вредности имовине Дирек-
ције исказане у последњем годишњем билансу стања);

11) одлучује о располагању имовином Дирекције веће 
вредности у складу са законом, одлукама града Београда и 
овом одлуком;

12) одлучује о статусним променама и оснивању других 
правних лица;

13) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитака;

14) даје сагласност директору за предузимање послова 
или радњи у складу са законом, овом одлуком и Статутом;

15) закључује уговор о раду на одређено време са дирек-
тором Дирекције;

16) доноси општа акта Дирекције за које законом или ста-
тутом Дирекције није утврђена надлежност другог органа;

17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине,
19) 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 Дирекцији.”

Члан 9.
У члану 11. после става 1. додаје се нов став 2. и гласи:
„Радни однос са директором Дирекције заснива се угово-

ром о раду који у име послодавца закључује Надзорни одбор”.
У члану 11. досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 

3. и 4.
У члану 11. став 4. мења се и гласи:
„Скупштина града Београда може именовати вршиоца 

дужности директора Дирекције на период који није дужи од 
шест месеци. У нарочито оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, Скупштина града Бе-
ограда може донети одлуку о именовању вршиоца дужности 
директора Дирекције на још један период од шест месеци.”

Члан 10.
Члан 12. се брише.

Члан 11.
У члану 13. речи „Управни одбор” замењују се речима 

„Надзорни одбор”.

Члан 12.
Чланови 18. и 19. се бришу.

Члан 13.
Управни одбор Дирекције, именован до дана ступања на 

снагу ове одлуке, наставља да обавља послове Надзорног одбо-
ра прописане законом, до именовања председника и чланова 
Надзорног одбора у свему у складу са законом и овом одлуком.

Члан 14.
Директор Дирекције, именован до дана ступања на сна-

гу ове одлуке, наставља да обавља послове до именовања 
директора Дирекције у складу са законом и овом одлуком.
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Члан 15.
Дирекција је дужна да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 16.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-127/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД” 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Од-

луке о промени облика организовања Друштвеног преду-
зећа „Хиподром Београд” у Јавно предузеће „Хиподром 
Београд”, број: 66-77/08-С од 29. фебруара 2008. године 
(„Службени лист града Београда”, број 2/2008) и Одлуке о 
измени оснивачког акта Јавног предузећа „Хиподром Бео-
град” број 66-649/12-С од 9. новембра 2012. године („Служ-
бени лист града Београда”, број 60/2012), уписаног у ре-
гистар 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 Бе-
оград”, 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 одвоје-
но исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање поверене делатности. 

Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као 
делатност од општег итереса у смислу одредаба Закона о 
јавним предузећима, те произилази да је носилац искључи-
вог права за обављање те делатности.

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и друге делатности утврђене Статутом уз саглас-
ност оснивача.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља де-

латност 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 ус-

лове 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 ин-
тереса, 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, 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.
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Члан 11.
Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни 

одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом 
који уређује расподелу добити и покриће губитака, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем 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 преду-
зећа. 

Програм пословања из става 2. овог члана доставља се 
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децем-
бра текуће године, за наредну годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да 
сагласност оснивач.

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 финан-

сијских извештаја од стране овлашћеног ревизора.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом.

VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

Члан 14.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 31. децембра 2011. године износи 
60.700.000,00 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

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 рас-

полагање 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 на-
длежни орган оснивача, када се ради о задужењу веће вред-
ности.

Задужење се сматра располагањем имовином предузећа, 
а задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 
30% или више књиговодствене вредности имовине преду-
зећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

Члан 16.
Располагање имовином предузећа (отуђење и приба-

вљање) сматра се стицање, односно располагање имовином, у 
складу са законом којим се уређује право јавне својине и зако-
ном којим се уређује правни положај привредних друштава.

Ако предузеће располаже имовином у вредности која 
представља 30% или више књиговодствене вредности имо-
вине 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.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона о јавним предузећима.

Председник и чланови надзорног одбора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа.

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа; 
8) доноси статут; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

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 непосред-
ној 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 иска-

зивању тог капитала у акцијама, као и програм и одлуку о 
својинској трансформацији;
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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 дирек-
тором предузећа;

19) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом 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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу 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. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуке из члана 19. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће врености, 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 градо-
начелник града Београда .

Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 зако-
на 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 ди-
ректора 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 реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града Београда, гра-
доначелника 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 ста-

тутом,
10) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и 

других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

12) врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и статутом предузећа.

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће 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 жи-
вотне 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.

Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију 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 над-

зорног одбора прописане овом одлуком, до именовања пред-
седника и чланова надзорног одбора, у складу са законом.

Директор предузећа именован до ступања на снагу ове 
одлуке наставља са обављањем своје функције до имено-
вања новог директора, у складу са законом.

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-142/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12, члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИН-
ТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА” 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног 

предузећа за обављање делатности од општег интереса за 
град Београд „Београдска тврђава” број: 3-208/02-XII-01 
од 12. јула 2002. године („Службени лист града Београда”, 
број 12/02, исправка број 21/02), број 3-551/02- XII-01 од 
11. октобра 2002. године („Службени лист града Београда”, 
број 24/02), број 6-626/09-С од 23. јуна 2009. године („Служ-
бени лист града Београда”, број 34/09) и број 3-410/12-С 
од 27. септембра 2012. године („Службени лист града Бе-
ограда”, број 51/12), које је основано Решењем о оснивању 
Јавног предузећа за обављање делатности од општег инте-
реса за град Београд „Београдска тврђава” број: 3-208/02-
XII-01 од 12. јула 2002. године, уписано у судски регистар 
Трговинског суда у Београду дана 1. октобра 2002. године 
по Решењу Трговинског суда посл. број XI Фи 100003/02, у 
регистарском улошку бр. 1-88351-00, и у Регистру привред-
них субјеката Агенције за привредне регистре на основу Ре-
шења Агенције за привредне регистре број БД 12549/2005 
од 25. априла 2005. године. 

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа за обављање делатности од 

општег интереса за град Београд „Београдска тврђава” је 
град Београд (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно преду-

зеће за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава”, Београд (у даљем тексту: 
предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Београдска 
тврђава”.

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Теразије бр. 3/V.
Пословно име и седиште предузећа не може се промени-

ти без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.
Предузеће обавља делатност од општег интереса за град 

Београд, културно-уметничку и пословну делатност од 

општег интереса, са претежном делатности: 90.02 – друге 
уметничке делатности у оквиру извођачке уметности.

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 одвоје-
но исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање поверене делатности.

Предузеће има искључиво право обављања делатности 
из става 1. овог члана.

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз прет-
ходну сагласност оснивача. 

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ  И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности од општег 

интереса за град Београд под условима и на начин уређен 
законом и прописима донетим на основу закона;

– предузимање мера одржавања и развоја објеката и оп-
реме, који служе за обављање делатности од општег интере-
са за град Београд;

– развој и унапређење квалитета и врсти услуга, као и 
унапређење организације и ефикасности рада.

Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са за-
коном, овом одлуком и Статутом предузећа.

Члан 8.
Оснивач је дужан да:
– обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делат-

ности;
– предузима мере за унапређење делатности.

Члан 9.
Оснивач има право да, у случају поремећаја у пословању 

предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће 
обезбедети услове за несметан рад, пословање и управљање 
предузећем, и то:

– извршити промену унутрашње организације у предузећу;
– разрешити постојеће органе и именовати привремене 

органе предузећа;
– ограничити права располагања одређеним средствима;
– предузети друге мере предвиђене законом којим се 

уређују услови и начин обављања делатности од општег ин-
тереса 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, уз сагласност оснивача.
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Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан 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, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују 

се: из прихода од делатности за које је регистровано, из 
буџета оснивача као и из других извора у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњег 
програма пословања који доноси надзорни одбор предузећа.

Програм пословања доставља се оснивачу ради давања 
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за на-
редну годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега са-
гласност да оснивач.

Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом..

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.

Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра рас-
полагање имовином предузећа.

На одлуку из става 2. овог члана, када се ради о задужењу 
веће вредности, сагласност даје надлежни орган оснивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 15.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну, на основу податка исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 31. децембра 2011. године износи 
211.590.718,14 динара (словима: двестотине једанаест мили-
она петстотина деведесет хиљада седамстотина осамнаест 
динара и 14/100).

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Члан 16.
Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и дру-
гим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком. 

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 17.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава Скупштина града Београда.
Надзорни одбор чине председник, један представник ос-

нивача и један представник запослених у предузећу. 
Представник запослених у надзорном одбору предлаже 

се на начин утврђен Статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председ-

ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона о јавним предузећима.

Председник и чланови надзорног одбора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа. 

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут ; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној функцији обављања поверене делатности, у складу са 
законом, овом одлуком и Статутом; 

12) доноси одлуку о задуживању;
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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;
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19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
Статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана;

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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 19. ове одлуке :

– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 19. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 19. тачка 9, 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће града Београда;

– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда. 

Члан 21.
Извештај о степену реализације програма пословања из 

члана 19. став 1. тачка 2. ове одлуке Надзорни одбор доста-
вља Градском већу града Београда ради информисања.

Члан 22.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
могу се одредити и други услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у сми-
слу закона којим се регулише област вршења јавних функ-
ција.

Члан 23.
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 ди-
ректора на још један период од шест месеци.

Члан 24.
Директор јавног предузећа: 
– представља и заступа предузеће; 
– организује и руководи процесом рада; 
– води пословање предузећа; 
– одговара за законитост рада предузећа, за реализацију 

одлука и других аката Скупштине града Београда, градона-
челника града Београда и Градског већа; 

– предлаже годишњи програм пословања, планове рада 
и развоја и предузима мере за његово спровођење; 

– подноси извештаје о раду; 
– предлаже финансијске извештаје; 

– извршава одлуке надзорног одбора; 
– доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Ста-

тутом, предузећа;
– предлаже Надзорном одбору доношење одлука и дру-

гих аката из његовог делокруга;
– одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-

ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и Статутом предузећа;

– врши и друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и Статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће, у складу са законом.

Члан 25.
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.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку предвиђеном за доношење статута.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 26.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Предузеће је дужно да усклади своја општа акта, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 28.
Надзорни одбор предузећа престао је са радом, а њего-

вим члановима престао је мандат даном ступања на снагу 
Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: закон).

Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-
ве надзорног одбора прописане Законом и 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 послова из ове одлуке, до 
именовања новог директора у складу са законом.

Члан 29.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-139/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12, члана 7. став 1. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласниик РС”, број 129/07) члана 12. став 
1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је 

ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИН-

ТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „САВА ЦЕНТАР”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта Ја-

вног предузећа за обављање делатности од општег инте-
реса за град Београд „Сава центар” број: 6-555/01-XII-01 
од 28. децембра 2001. године („Службени лист града Бе-
ограда”, број 26/01), број 6-354/03-XIII-01 од 4. јула 2003. 
године („Службени лист града Београда”, број 18/03), број 
6-627/09-С од 23 јуна 2009. године („Службени лист града 
Београда”, број 34/09) и број 6-409/12-С од 27. септембра 
2012. године („Службени лист града Београда”, број 51/12 
године, исправка број 58/12 године), које је основано Ре-
шењем о оснивању Јавног предузећа за обављање делат-
ности од општег интереса за град Београд „Сава центар” 
број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године, уписано 
у судски регистар Трговинског суда у Београду дана 1. мар-
та 2002. године по Решењу Трговинског суда посл. бр. IX 
Фи 2501/02, у регистарском улошку бр.1-1718-00, и у Регис-
тру привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
на основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД. 
36624/2005 од 8. јула 2005. године. 

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа за обављање делатности од 

општег интереса за град Београд „Сава Центар” је град Бео-
град (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно преду-

зеће за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Сава центар”, Београд (у даљем тексту: предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Сава центар”.

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, Улица Милентија По-

повића број 9.
Пословно име и седиште предузећа не може се промени-

ти без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5. 
Предузеће обавља делатност од општег интереса за 

град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност 

од општег интереса, са претежном делатности: 90.01 – из-
вођачка делатност.

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 одвоје-
но исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање поверене делатности.

Предузеће има искључиво право обављања делатности 
из става 1. овог члана.

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана, предузеће може 

обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз прет-
ходну сагласност оснивача. 

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности од општег 

интереса за град Београд под условима и на начин уређен 
законом и прописима донетим на основу закона;

– предузимање мера одржавања и развоја објеката и оп-
реме, који служе за обављање делатности од општег интере-
са за град Београд;

– развој и унапређење квалитета и врсти услуга, као и 
унапређење организације и ефикасности рада.

Предузеће је дужно да обавља делатност у складу са за-
коном, овом одлуком и Статутом предузећа.

Члан 8.
Оснивач је дужан да:
– обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове за несметано вршење делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делат-

ности;
– предузима мере за унапређење делатности.

Члан 9.
Оснивач има право да, у случају поремећаја у пословању 

предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће 
обезбедети услове за несметан рад, пословање и управљање 
предузећем, и то:

– извршити промену унутрашње организације у преду-
зећу;

– разрешити постојеће органе и именовати привремене 
органе предузећа;

– ограничити права располагања одређеним средствима;
– предузети друге мере предвиђене Законом којим се 

уређују услови и начин обављања делатности од општег ин-
тереса 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 го-
дишњим финансијским извештајем предузећа. 

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-
дузећа, уз сагласност оснивача.
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Одлуком из става 2. овог члана, део средстава по основу 
добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан 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, стату-
том, програмом пословања и годишњим финансијским из-
вештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују 

се: из прихода од делатности за које је регистровано, из 
буџета оснивача као и из других извора у складу са законом.

Делатност предузећа финансира се на основу годишњег 
програма пословања који доноси надзорни одбор предузећа.

Програм пословања доставља се оснивачу ради давања 
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за на-
редну годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега са-
гласност да оснивач.

Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању 

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним законом.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.
Предузеће се може задужити само под условима и на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.

Задужењем се, у смислу одредаба ове одлуке, сматра рас-
полагање имовином предузећа.

На одлуку из става 2. овог члана, када се ради о заду-
жењу веће вредности, сагласност даје надлежни орган ос-
нивача. 

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 15.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну, на основу податка исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 31. децембра 2011. године износи 
46.410.000,00 динара (словима: четрдесет шест милиона че-
тири стотине десет хиљада динара).

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Члан 16.
Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Јавно предузеће може користити средства у јавној и дру-
гим облицима својине, у складу са законом и овом одлуком. 

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 17.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор.

Члан 18.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава Скупштина града Београда.
Надзорни одбор чине председник, један представник ос-

нивача и један представник запослених у предузећу. 
Представник запослених у надзорном одбору предлаже 

се на начин утврђен Статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председ-

ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе За-
кона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон).

Председник и чланови надзорног одобора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа. 

Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове: 
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа и стара се о њиховој реализацији; 
2) усваја извештај о степену реализације програма по-

словања; 
3) доноси годишњи програм пословања; 
4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје предузећа;
8) доноси статут ; 
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средстава обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег инетереса; 

10) доноси одлуку о ценама 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 непосред-
ној функцији обављања поверене делатности, у складу са 
законом, овом одлуком и Статутом; 

12) доноси одлуку о задуживању;
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 иска-

зивању 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 дирек-
тором предузећа;
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19) доноси општа акта предузећа за које законом или 
Статутом предузећа није утврђена надлежаност другог ор-
гана;

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 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће 
одлуке из члана 19. ове одлуке :

– на одлуке из члана 19. тачке 3, 7, 8, 13, 14. и 15. саглас-
ност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 19. тачка 12., када се ради о заду-
живању веће вредности, сагласност даје Скупштина града 
Београда;

– на одлуке из члана 19. тачка 9, 11. и 16. сагласност даје 
Градско веће града Београда;

– на одлуку из члана 19. тачка 10. сагласност даје градо-
начелник града Београда. 

Члан 21.
Извештај о степену реализације програма пословања из 

члана 19. став 1. тачка 2. ове одлуке Надзорни одбор доста-
вља Градском већу града Београда ради информисања.

Члан 22.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
могу се одредити и други услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у смислу 
закона којим се регулише област вршења јавних функција.

Члан 23.
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 ди-
ректора на још један период од шест месеци.

Члан 24.
Директор јавног предузећа: 
– представља и заступа предузеће; 
– организује и руководи процесом рада; 
– води пословање предузећа; 
– одговара за законитост рада предузећа, за реализацију 

одлука и других аката Скупштине града Београда, градона-
челника града Београда и Градског већа; 

– предлаже годишњи програм пословања, планове рада 
и развоја и предузима мере за његово спровођење; 

– подноси извештаје о раду; 
– предлаже финансијске извештаје; 
– извршава одлуке надзорног одбора; 

– доноси опште акте за чије доношење је овлашћен Ста-
тутом, предузећа;

– предлаже Надзорном одбору доношење одлука и дру-
гих аката из његовог делокруга;

– одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-
ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и Статутом предузећа;

– врши и друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и Статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће, у складу са законом.

Члан 25.
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.

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по 
поступку предвиђеном за доношење статута.

X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 26.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину, у складу са законом и 
другим прописима који регулишу ову област.

Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана утврђује 
предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља 
на животну средину.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.
Предузеће је дужно да усклади своја општа акта, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 28.
Надзорни одбор предузећа престао је са радом, а њего-

вим члановима престао је мандат даном ступања на снагу 
Закона о јавним предузећима.

Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-
ве надзорног одбора прописане Законом и 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 послова из ове одлуке, до 
именовања новог директора у складу са законом.

Члан 29.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-140/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
марта 2013. године, на основу члана 4. став 2. и члана 65. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12, члана 7. став 1. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласниик РС”, број 129/07) члана 12. став 
1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ РАДИОДИ-

ФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТУДИО Б” БЕОГРАД 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта Ја-

вног радиодифузног предузећа Студио Б – Решења број: 
020-60/96-XIII-01 од 14. марта 1996. године, којим је Радио-
дифузно предузеће „Студио Б” са потпуном одговорношћу 
организовано као Јавно предузеће за обављање радиоди-
фузне делатности („Службени лист града Београда”, број 
4/96) од интереса за град Београд, уписано у регистар При-
вредног суда у Београду, Решењем Фи. бр. 5404/96 у регис-
тарском улошку бр. 1-438-00, и у регистар Агенције за при-
вредне регисте Решењем бр. БД 47366/2005 од 4. јула 2005. 
године.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б” 

Београд је град Београд (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом: Јавно ради-

одифузно предузеће „Студио Б”, Београд (у даљем тексту: 
предузеће).

Скраћено пословно име предузећа је: „Студио Б” Ј.П.

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Масарикова бр. 5.
Пословно име и седиште предузећа не може се промени-

ти без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.
Предузеће обавља радиодифузну делатност производње 

и емитовања целокупног радио и телевизијског програма, 
са претежном делатности:

6020 – производња и емитовање ТВ програма.
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 одвоје-
но исказује све приходе и расходе који су везани за оба-
вљање поверене радиодифузне делатности.    

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене 
статутом уз претходну сагласност оснивача.

Члан 6.
Предузеће је дужно да обавља делатност производње и 

емитовања целокупног радио и телевизијског програма на 
подручју Региона града Београда на основу дозвола за еми-
товање програма Републичке радиодифузне агенције, а у 
складу са законом, овом одлуком и статутом.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА 
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање 

на начин којим се обезбеђује:
1) трајна и несметана производња и емитовање радио и 

телевизијског програма, под условима и на начин уређен за-
коном, овом одлуком и статутом предузећа;

2) предузимање мера одржавања, развоја и заштите 
објеката, постројења и опреме који служе за обављање ра-
диодифузне делатности;

3) развој и унапређење квалитета и врсти услуга произ-
водње и емитовања програма, као и унапређење организа-
ције и ефикасности рада;

4) обезбеђивање техничко-технолошког и економског 
јединства система и усклађености његовог развоја.

Члан 8.
Оснивач је дужан да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге ус-

лове 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 ин-
тереса, или другим законом.

VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА 
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са 

законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор пре-

дузећа, у складу са програмом пословања и годишњим фи-
нансијским извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.

Члан 11.
Одлуку о начину покрића губитка доноси надзорни од-

бор предузећа, у складу са програмом пословања предузећа 
и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз са-
гласнот оснивача.

Члан 12.
Средства за рад за обављање делатности предузећа обез-

беђују се тржишним пословањем самог предузећа и из буџе-
та оснивача као и из других извора у складу са законом.
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Делатност предузећа финансира се на основу годишњег 
програма пословања који доноси надзорни одбор предузећа.

Програм се доставља оснивачу ради давања саглас-
ности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну 
годину.

Програм пословања се сматра донетим када на њега да 
сагласност оснивач.

Члан 13.
Предузеће самостално иступа у правном промету у 

своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицим, настале у пословању, 

предузеће одговара целокупном својом имовином. 
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у слу-

чајевима предвиђеним овом одлуком.

Члан 14.
Предузеће може користити средства у јавној и другим 

облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.

VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.
Предузеће се може задужити само под условима и на на на-

чин предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака, 

фондова или других финансијских организација доноси 
надзорни одбор.

Задужењем се у смислу одредаба ове одлуке, сматра рас-
полагање имовином предузећа.

На одлуку из става 2. овог члана, када се ради о задужењу 
веће вредности сагласност даје надлежни орган оснивача.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана пред-
ставља 30% или више књиговодствене вредности имовине 
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.

VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ, ОПИС, ВРСТА И ВРЕДНОСТ 
НЕНОВЧАНОГ УЛОГА

Члан 16.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачу-

ну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији 
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи 
37.736.591,66 динара.

Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се 
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одгова-
рајући регистар Агенције за привредне регистре.

Имовину предузећа чине право својине на покретним 
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга 
имовинска права, укључујући и право коришћења добара у 
јавној својини.

На сваку промену вредности основног капитала, саглас-
ност даје оснивач.

Члан 17.
Имовину предузећа чине право својине на покретним 

стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, 
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска 
права.

Предузеће може користити средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.

Члан 18.
Располагање имовином предузећа (отуђење и приба-

вљање) 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 имо-
вине предузећа исказане у последњем годишњем билансу 
стања, сматра се да располаже имовином веће вредности.

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 19.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор.

Члан 20.
Надзорни одбор има председника и два члана који се 

именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и раз-

решава 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 председ-
ника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе за-
кона којим се уређује положај јавних предузећа.

Председник и чланови надзорног одбора имају право 
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Виси-
ну накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања предузећа.

Члан 21.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве пре-

дузећа, чији је саставни део уређивачка политика радио и 
ТВ програма, и стара се о њиховој реализацији;

2) усваја извештај о степену реализације програма по-
словања;

3) доноси годишњи програм пословања;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутра-

шњу контролу, финансијске извештаје и политику упра-
вљања ризицима;

7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља 
их оснивачу ради давања сагласности;

8) доноси статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, за-

лога и других средства обезбеђења за послове који нису из 
оквира делатности од општег интереса;

10) доноси одлуку о располагању (прибављању и 
отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у 
својину предузећа веће вредности, која је у непосредној 
функцији обављања поверене делатности, у складу са зако-
ном, овом одлуком и статутом;

11) доноси одлуку о задуживању;
12) одлучује о улагању капитала;
13) одлучује о статусним променама и оснивању других 

правних субјеката;
14) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 

покрића губитка;
15) даје сагласност директору за предузимање послова 

или радњи у складу са законом, овом одлуком и статутом;
16) закључује уговорe o раду на одређено време са ди-

ректором предузећа;
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17) доноси општа акта предузећа за које законом или ста-
тутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;

18) доноси пословник о свом раду;
19) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
20) 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 22.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у предузећу 

надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће одлу-
ке из члана 21:

– на одлуке из члана 21. став 1. тачке 3, 7, 8, 12, 14. и 15.  
сагласност даје Скупштина града Београда;

– на одлуку из члана 21. став 1. тачка 11. када се ради 
о задуживању веће вредности – сагласност даје Скупштина 
града Београда;

– на одлуке из члана 21. став 1. тачке 9, 10. и 13. саглас-
ност даје Градско веће;

– Извештај о степену реализације програма пословања 
из члана 21. став 1. тачка 2. надзорни одбор доставиће Град-
ском већу ради информисања.

Члан 23.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина 

града Београда на период од четири године, уз могућност по-
новног 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 
могу се одредити и други услови које лице мора испунити 
да би могло бити именовано за директора предузећа.

Директор јавног предузећа је јавни функционер у сми-
слу закона којим се регулише област вршења јавних функ-
ција.

Члан 24.
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 ди-
ректора на још један период од шест месеци.

Члан 25.
Директор предузећа:
1) представља и заступа предузеће;
2) организује и руководи процесом рада и производњом 

и емитовањем радио и ТВ програма;
3) води пословање предузећа;
4) одговара за законитост рада предузећа, за реализа-

цију одлука и других аката Скупштине града Београда, гра-
доначелника града Београда и Градског већа;

5) предлаже годишњи програм пословања, планове рада 
и развоја и предузима мере за њихово спровођење;

6) подноси извештаје о раду;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора; 
9) у складу са усвојеним програмом пословања, утврђује 

цене услуга предузећа; 

10) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен 
статутом;

11) предлаже надзорном одбору доношење одлука и дру-
гих аката из његовог делокруга;

12) одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-
ворностима запослених у складу са законом, колективним 
уговором и статутом предузећа;

13) врши друге послове одређене законом, овом одлу-
ком и статутом предузећа. 

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих 
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из 
његове надлежности, нарочито да може заступати преду-
зеће пред свим надлежним органима, у складу са законом;

Директор, уз сагласност надзорног одбора, може дати и 
опзвати прокуру, у складу са законом.

Члан 26.
Предузеће има статут којим се уређује организација 

предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања 
органа предузећа и друга питања од значаја за пословање 
прњдузећа у складу са законом и другим прописима.

Статут доноси надзорни одбор и упућује га оснивачу на 
сагласност.

Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку 
за доношење тог акта.

Х. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 27.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне 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.

ХI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, орга-

низацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 29.
Надзорни одбор предузећа престао је са радом, а њего-

вим члановима мандат даном ступања на снагу закона.
Управни одбор предузећа наставља да обавља посло-

ве надзорног одбора прописане Законом и 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 послова из ове одлуке, до 
именовања новог директора, у складу са законом.

Члан 30.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда.”

Скупштина града Београда
Број 020-141/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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