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18. јануар 2019. године

На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14,
89/14, 96/16 и 36/17), и члана 46 Одлуке о Градској управи
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17,36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 118/18), секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11,
36/13, 11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16,
91/16, 102/16, 40/17, 91/17, 5/18 и 108/18) у тачки 1. у ставу 1.
алинеја прва мења се и гласи:
„– општа паркиралишта на територији града Београда
на којима се врши наплата паркирања плаћањем полусатне, сатне или дневне карте односно куповином повлашћене
паркинг карте,”
У истој тачки и ставу, алинеја друга мења се и гласи:
„– зоне паркирања и утврђује могуће време коришћења
општих паркиралишта у зонама, као и општих паркиралишта ван зонираног подручја када се опште паркиралиште
користи по започетом сату плаћањем сатне карте, или по
започетих пола сата плаћањем полусатне карте.”
2. У тачки 2. у ставу 1. пре наслова речи „три” замењују
се речју „ четири”.
У истој тачки и ставу испред наслова „Зона 1” додаје се
нови наслов „Зона А”:
„ЗОНА А
Круг двојке
– Царице Милице,
– Цара Лазара (од Царице Милице до Вука Караџића),
– Грачаничка,
– Париска (од Грачаничке до Карађорђеве),
– Карађорђева (од Париске до Бранковог моста),
– Велике степенице,
– Мале степенице,
– Фрушкогорска,
– Кнеза Симе Марковића,
– Косанчићев венац,
– Задарска,
– Сребрничка,
– Бранкова,
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– Поп Лукина (од Кнеза Симе Марковића до Бранкове),
– Краља Петра (од Косанчићевог венца до Грачаничке),
– Иван-бегова,
– Вука Караџића (од Цара Лазара до Топличиног венца),
– Чубрина,
– Топличин венац (од Царице Милице до Поп Лукине),
– Маршала Бирјузова (од Царице Милице до Поп Лукине).”
3. У тачки 2. став 1. у наслову „Зона 1” у поднаслову
„Круг двојке” речи „Царице Милице” бришу се.
4. У тачки 2. став 1. у наслову „Зона 2” поднаслову „Круг
двојке”, део 2.0.2 мења се и гласи:
„Део 2.0.2.
– Господар Јевремова (од Тадеуша Кошћушка до Вишњићеве),
– Тадеуша Кошћушка (од Узун Миркове до Господар Јевремове),
– Париска (од Грачаничке до Кнеза Михаила),
– Змаја од ноћаја,
– Узун Миркова,
– Кнеза Михаила (од Вука Караџића до Париске),
– Цара Лазара (од Вука Караџића до Рајићеве),
– Цинцар-Јанкова,
– Ускочко сокаче,
– Хиљаду триста каплара,
– Делијска,
– Ускочка,
– Вука Караџића (од Кнеза Михаила до Цара Лазара),
– Краља Петра (од Грачаничке до Господар Јевремове),
– Николе Спасића,
– Рајићева,
– Цара Уроша (од Узун Миркове до Господар Јевремове).
5. У тачки 2. став 2. мења се и гласи:
„У зонираном подручју наплата цене за коришћење општих паркиралишта се врши у времену од 7.00 до 21.00 час
радним данима, а суботом од 7.00 до 14.00 часова, осим у
улицама Пастеровој (од Ресавске до Булевара ослобођења),
др Суботића (од Делиградске до Булевара ослобођења) и
Делиградске (од Пастерове до др Суботића) у којима се наплата цене за коришћење општих паркиралишта врши у
времену од 7.00 до 17.00 часова радним данима, а суботом
од 7.00 до 14.00 часова.”
У истој тачки после става 2. додају се нови ставови који
гласе:
„Време коришћења паркиралишта у зони А ограничено
је на 30 минута, по започетих пола сата, плаћањем полусатне карте, без могућности продужења паркирања.
Време коришћења паркиралишта по започетом сату
плаћањем сатне карте ограничено је на 60 минута у првој,
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120 минута у другој и 180 минута у трећој зони, с тим да се
истом кориснику у истој зони време коришћења паркиралишта може продужити:
– у првој зони, 30 минута, тако што се наплата цене
врши по започетих пола сата, плаћањем полусатне карте за
продужено паркирање;
– у другој и трећој зони, 60 минута, тако што се наплата
цене врши по започетом сату, плаћањем сатне карте за продужено паркирање.
Од стране истог корисника у истој зони паркирање
може поново започети након истека 30 минута утврђеног
(ограниченог или продуженог) времена.”
У истој тачки став 3. постаје став 6.
6. Тачка 3. мења се и гласи:
„3. Општа паркиралишта на подручју градских општина
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, на
којима се такође врши наплата цене за коришћење општих
паркиралишта, а налазе се изван зонираног подручја користе се у континуитету у оквиру времена у коме се врши наплата, одређују се на следећи начин:
Део 4.0
1) паркиралиште СРЦ „25. мај" (наставак Улице Тадеуша
Кошћушка).
2) паркиралиште оивичено улицама Дунавском, Дубровачком и Мике Аласа.
Део 4.1
1) Змај Јовина – Земун,
2) Кеј ослобођења (од Предшколске установе – Вртић
„Мала сирена”до Змај Јовине) – Земун,
3) Прерадовићева – Земун,
4) Петра Зрињског – Земун,
5) Масариков трг – Земун,
6) Стевана Марковића – Земун,
7) Др Петра Марковића – Земун,
8) Јована Суботића – Земун,
9) Марка Николића – Земун,
10) Косовска – Земун,
11) Морнарска – Земун,
12) Београдска – Земун,
13) Давидовићева – Земун,
14) Авијатичарски трг (са десне стране од Стевана Марковића до Др Петра Марковића) – Земун,
15) Главна (са десне стране од Др Петра Марковића до
Змај Јовине) – Земун,
16) Магистратски трг – Земун,
17) Господска – Земун,
18) Велики трг – Земун,
19) Лагумска (од Змај Јовине до Господске), бивша Гајева
– Земун,
20) Пиљарска – Земун.
Део 4.2
1) Карађорђев трг (од 22. октобра до Николе Тесле и од
Карађорђеве до Николе Тесле) – Земун,
2) 22. октобра – Земун,
3) Данила Медаковића – Земун,
4) Мирослава Тирша – Земун,
5) Николаја Островског – Земун,
6) Авијатичарски трг (са леве стране од Стевана Марковића до Др Петра Марковића) – Земун,
7) Карађорђева – Земун,
8) Немањина – Земун,
9) Главна (са леве стране од Авијатичарског трга до Бежанијске) – Земун,
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10) Академска – Земун,
11) Виктора Бубња – Земун,
12) Штросмајерова – Земун,
13) Светосавска (од Немањине до Бежанијске) – Земун,
14) Др Милоша Радојчића – Земун,
15) Градски парк – Земун,
16) Вукова – Земун,
17) Прека – Земун,
18) Рабина Алкалаја (од Др Милоша Радојчића до Бежанијске) – Земун,
19) Дубровачка – Земун,
20) Вртларска – Земун,
21) Гундулићева – Земун,
22) Савска – Земун,
23) Мајковског (од Бежанијске до Гундулићеве) – Земун,
24) Рајачићева – Земун,
25) Бежанијска – Земун.
Део 4.3
1) Булевар уметности (од Булевара Михајла Пупина до
Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
2) Булевар Зорана Ђинђића – Нови Београд,
3) Антифашистичке борбе (од Булевара Михајла Пупина
до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
4) Шпанских бораца (од Булевара Михајла Пупина до
Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
5) Милентија Поповића (од Булевара Михајла Пупина
до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
6) Булевар Арсенија Чарнојевића (са десне стране од
Милентија Поповића до Тошиног бунара) – Нови Београд,
7) Тошин бунар (са десне стране од Булевара Арсенија
Чарнојевића до Студентске) – Нови Београд,
8) Студентска (са десне стране од Тошиног бунара до
Париске комуне) – Нови Београд,
9) Париске комуне (са десне стране од Студентске до
Омладинских бригада) – Нови Београд,
10) Булевар Михајла Пупина (са десне стране од Омладинских бригада до Милентија Поповића) – Нови Београд,
11) Трешњиног цвета – Нови Београд,
12) Омладинских бригада (од Булевара Михајла Пупина
до Булевара Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
13) Народних хероја (од Париске комуне до Булевара
Арсенија Чарнојевића) – Нови Београд,
Део 4.4
1) Палмира Тољатија (са десне стране од Џона Кенедија
до Булевара Маршала Толбухина) – Нови Београд,
2) Авијатичарски пут (Булевар Михајла Пупина код броја 16) – Нови Београд.
Део 4.5
1) Булевар Милутина Миланковића (од Омладинских
бригада до Тошиног бунара и од Милентија Поповића до
Антифачистичке борбе) – Нови Београд,
2) Народних хероја (од Булевара Арсенија Чарнојевића
до Булевара Милутина Миланковића)
Део 4.6
1) Владимира Поповића – Нови Београд.
Изван зонираног подручја наплата цене за коришћење
општих паркиралишта се врши у времену од 7.00 до 21.00
часова радним данима, а суботом од 7.00 до 14.00 часова за
део 4.0, у времену од 8.00 до 21.00 час радним данима, а суботом од 8.00 до 14.00 часова за делове 4.1 и 4.2, у времену
од 8.00 до 17.00 часова радним данима, а суботом од 8.00 до
14.00 часова за делове 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6.
Паркиралишта изван зонираног подручја на којима се
врши наплата поред одговарајућег саобраћајног знака садрже и допунску таблу са обавештењем о режиму паркирања.”
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7. У тачки 6. став 2 мења се и гласи:
„Изузетно повлашћена паркинг карта за зону А и зону 1 важи у деловима 2.0, 2.0.1. и 2.0.2. у кругу двојке.”
8. Тачка 8. мења се и гласи:
„Изван зонираног подручја, физичка лица (станари, инвалиди), предузетници и правна лица (корисници пословног
простора) могу општа паркиралишта из тачке 3. део 4.1,4.2, 4.3 4.5 и 4.6 користити уз повлашћену паркинг карту и то искључиво у делу за коју је издата.
Повлашћену паркинг карту издаје предузеће, и то:
– станару за два возила у власништву;
– инвалиду – станару за два возила у власништву;
– предузетнику и правном лицу (кориснику пословног простора) за највише три возила у власништву.”
9. У тачки 8а иза броја „3” и тачке, речи: „став 1. подтачка 15.” замењују се речима: „део 4.6”.
10. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 18. фебруара 2019. године.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV – 02 број 344.1-1/2019, 18. јануара 2019. године
Заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

ПОК А ЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ДЕЦЕМБРУ 2018. ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да смањење потрошачких цена, у Граду Београду, у
децембру 2018. године износи 0,1% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Број XI-06-053-7/19, 11. јануара 2019. године
Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

СУРЧИН
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 16. јануара 2019. године на основу члана 32. став 1. тачка
12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. став 1. тачка 15. Статута ГО Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Утврђује се престанак функције члану Већа Градске
општине Сурчин, Владану Јанићијевићу, због смрти.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-16/19, 16. јануара 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 16. јануара 2019. године на основу члана 45. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. став
1. тачка 15. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Бира се Милица Чокановић за члана Већа Градске општине Сурчин, почев од 17. јануара 2019. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-17/19, 16. јануара 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 16. јануара 2019. године, на основу члана 59. Закона
о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15)
и члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за
грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, број 115/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број 225/19 од 15. јануара 2019. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-18/19, 16. јануара 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 16. јануара 2019. године, на основу члана 16. став 2,
члана 17. став 3, члана 18. и члана 21. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 18.
Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. У Решењу о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Слу-
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жбени лист Града Београда”, бр. 81/16 и 129/18), у ставу 1.
врши се измена:
– разрешава се дужности председника Надзорног одбора, Ивана Делић, дипломирани економиста, из реда запослених;
– именује се Бојан Покрајац, дипломирани мастер инжењер машинства за председника Надзорног одбора;
– разрешава се дужности члана Надзорног одбора, Бојан Покрајац, дипломирани мастер инжењер машинства;
– именује се Ивана Делић, дипломирани економиста, за
члана Надзорног одбора, из реда запослених.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-15/19, 16. јануара 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 16. јануара 2019. године, на основу чл. 29. и 43. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (,,Службени гласник РС”, број 87/18), члана 77.
тачка 19а Статута Града Београда (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и ,,Службени гласник РС”
број 7/16 – одлука УС) и члана 12. тачка 19а Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр.
44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

ЗА К ЉУЧА К
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
Усваја се Годишњи извештај о раду штаба за ванредне
ситуације на територији градске општине Сурчин за 2018.
годину,
Годишњи Извештај о раду штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин за 2018. годину,
усвојен је на седници Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Сурчин 26. децембра 2018. године,
Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-14/19, 16. јануара 2019. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу одредбе члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11,
83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 29. став 1. тачка
2. Правилника о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени
гласник РС”, број 42/16) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”, Београд („Службени
лист Града Београда”, број 64/16), в.д. директора предузећа
утврдио је пречишћен текст Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”.
Пречишћени текст Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” садржи одредбе Решења број 3-567/89-XXVII од 21. децембра
1989. године, којим је Радна организација „Инфостан” организована као Јавно комунално предузеће („Службени
лист Града Београда”, број 25/89), Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан” број
3-401/12-С од 27. септембра 2012. године („Службени лист
Града Београда”, број 51/12), Одлуку о изменама и допунама
Oдлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан” број 3-134/13-С од 22. марта 2013. године
(„Службени лист Града Београда”, број 10/13), Одлуку о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа „Инфостан” број 3-20/13-С-20 од 22. новембра
2013. године („Службени лист Града Београда”, број 54/13),
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан” број
3-1042/15-С од 7. децембра 2015. године („Службени лист
Града Београда”, број 74 /15), Одлуку о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије”
број 3-352/16-С од 8. јуна 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 57 /16) и Одлуку о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Инфостан технологије” број 3-1197/18-С од 21. децембра
2018. године („Службени лист Града Београда”, број 119 /18)

ОД Л У КА
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ''
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Инфостан технологије” (Одлука о
промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” – „Службени лист Града Београда”, бр.
51/12, 10/13, 54/13, 74/15, 57/16 и 119/18) које је основано Решењем о организовању Радне организације „Инфостан” као јавно комунално предузеће број: 3-567/89-XXVII од 21. децембра
1989. године („Службени лист Града Београда”, број 25/89), које
је уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем
Фи-8584/89 у регистарском улошку бр.1-5828-00 и у регистар
Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 28146 од 6.
јуна 2005. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Инфостан технологије” је Град Београд, Драгослава Јовановића 2, матични број 17565800 (у даљем тексту: оснивач).

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Инфостан технологије” (у
даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Инфостан
технологије”, Београд.
Седиште предузећа је у Београду, Данијелова 33.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.
Предузеће обавља комуналну делатност обједињене обраде и наплате комуналних услуга.
Претежна делатност предузећа је 63.11 Обрада података,
хостинг и сл.
Комуналну делатност обједињене обраде и наплате комуналних услуга предузеће обавља као делатност од општег
интереса, на подручју градских општина одређених актима
града и носилац је искључивог права за обављање те делатности.
Предузеће може, у складу са расположивим ресурсима,
комерцијално обављати делатност из става 2. овог члана, у
складу са законом, а да то не утиче на обим, квалитет, доступност и континуитет обављања комуналне делатности
за коју је основано.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.
Члан 5.
Поред делатности из претходног члана, предузеће обавља и делатности у области информационих технологија и
телекомуникација.
Послове из става 1. овог члана предузеће обавља и за
потребе органа Града Београда и градских општина.
Поред наведених, 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:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасност рада.
Предузеће је дужно да комуналну делатност за чије обављање је основано обавља у складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине Града Београда о начину обављања комуналне делатности и Статутом предузећа.
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Члан 7.
Однивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге
услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављању комуналне делатности;
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 несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
2) разрешити постојеће органе које именује и именовати
привремене органе предузећа;
3) ограничити права располагања појединим средствима у јавној својини;
4) предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интреса, другим законом и овом одлуком.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТКА И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 9.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити и
покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну годину.
Члан 10.
Одлуку о начину покрића губитка доноси надзорни одбор предузећа, у складу са законом, другим прописом који
уређује расподелу добити и покриће губитака, статутом,
програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналне услуге и других извора
у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег,
односно трогодишњег програма пословања, који доноси
Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
надлежном органу оснивача ради давања сагласности у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност надлежни орган оснивача.
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 случајевима предвиђеним законом.
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VII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 13.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке задужењем се сматра располагање имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
надзорни обор.
На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје оснивач, када се ради о задужењу веће вредности.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више књиговодствене вредности имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 14.
Основни капитал предузећа износи 31.804.000,00 динара
(словима: тридесетједанмилион осамстотиначетири хиљаде
динара).
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре
и уплаћен је у целости.
Ускалђивање основног капитала предузећа врши се у
складу са законом.
Члан 15.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа из члана
14. став 1. ове одлуке износи 100%.
IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 16.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор,
– директор.
Члан 17.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник, који се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Града Београда.
Надзорни одбор чине председник и један представник
оснивача и један представник запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе закона којим се уређује положај јавних предузећа.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. Висину
накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.
Члан 18.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Београда (субвенције, гаранције или др. средстава);
4) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
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6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси Статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
10) доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и
друго);
11) доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину
јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања поверене делатности, у складу са законом и овом одлуком;
12) доноси одлуку о задуживању предузећа;
13) одлучује о улагању капитала у већ основана друштва
капитала;
14) одлучује о статусним променама;
15) одлучује о оснивању друштва капитала у складу са
законом;
16) доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитака;
17) доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
18) доноси одлуку о оснивању огранка;
19) закључује уговоре о раду са директором у складу са
законом којим се уређују радни односи;
20) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;
21) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
24) 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 јавном предузећу.
Члан 19.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 18.:
– на одлуке из члана 18. тач. 1, 2, 6, 8, 16. и 18. сагласност
даје Скупштина Града Београда;
– на одлуку из члана 18. тач. 12. када се ради о задуживању
веће вредности, сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 18. тач. 3, 9, 11. и 17. сагласност даје
Градско веће Града Београда;
– на одлуку из члана 18. тач. 10. и 20. сагласност даје градоначелник града Београда.
Одлуке из члана 18. тач. 13, 14. и 15. надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине Града Београда.
Извештај из члана 18. тачка 5. доставља се Градском већу
Града Београда у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
Извештај из члана 18. тачка 4. доставља се Градском
већу Града Београда ради информисања.
Члан 20.
Директора предузећа именује Скупштина Града Београда на период од четири године, уз могућност поновног именовања, на основу спроведеног јавног конкурса.
Поступак за именовање и разрешење директора предузећа, врши се у складу са Законом и Статутом Града Београда.
Услови за именовање директора предузећа прописани
су законом, а статутом предузећа могу бити одређени и
други услови које лица мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.
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Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 21.
Скупштина Града Београда може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора предузећа по
спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора предузећа прописане законом и
Статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.
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 реализацију одлука и других аката Скупштине града, градоначелника
и Градског већа Града Београда;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета Града Београда
(субвенције, гаранције или др. средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;
10) бира извршне директоре;
11) бира представнике предузећа у Скупштини друштва
капитала чији је једини власник предузеће;
12) закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
13) доноси акт о систематизацији;
14) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен
Статутом;
15) предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
16) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из његовог делокруга;
17) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом предузећа;
18) врши друге послове одређене законом, оснивачким
актом и Статутом предузећа.
На одлуку из става 1. тачка 11. овог члана о избору представника предузећа у скупштини друштва капитала чији је
једини власник предузеће, сагласност даје Скупштина Града
Београда.
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.
Члан 23.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
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Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом
предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и
обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и Статутом предузећа.
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 добор 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 25.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана утвђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју обавља на животну средину.
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XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Предузеће је дужно да усагласи своје опште акте, организацију и пословање са законом и одредбама ове одлуке у
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 27.
Чланови надзорног одбора предузећа, именовани до ступања на снагу ове одлуке, а који испуњавају услове за именовање прописане Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), настављају са радом до истека мандата.
Члан 28.
Надзорни одбор предузећа донеће дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, у року од годину
дана од дана ступања на снагу Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 29.
Вршилац дужности директора именован до дана ступања на снагу ове одлуке, наставља са радом до именовања
директора предузећа у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Члан 30.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
ЈКП „Инфостан технологије”
Број 12964/1, 10. јануара 2019. године
В.д. директора
Страхиња Даниловић, ср.
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