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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, на
основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14- др. закон) и члана 17. тачка 14. Статута градске
општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 57/15 – пречишћен текст), д о н е л а

ЗАКЉУЧАК
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Пословни
простор Врачар“ Београд за период 01.07-30.09.2015.године који је донео вршилац дужности
директора дана 20.11.2015. гoдине под бр. 3037/15, а усвојио Надзорни одбор Предузећа одлуком
број 3287 од 14.12.2015. године.
Образложење
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар“ Београд је на седници
одржаној 14.12.2015. године Одлуком бр. 3287/15 усвојио Извештај о реализацији Програма
пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“
Београд за период 01.07. – 30.09.2015. године, који је донео Вршилац дужности директора дана
20.11.2015. под бр. 3037/15.
Одредбама члана 17. тачка 14. Статута Градске општине Врачар (пречишћен текст - „Сл.
лист града Београда“, бр. 57/15) утврђено је да Скупштина Градске општине Врачар ''именује и
разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је оснивач; даје сагласност на
њихове статуте, на годишње програме пословања, на финансијске извештаје, на одлуке о
задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно начину покрића
губитака, као и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од
општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом.''
У члану 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) прописано је да су јавна предузећа дужна да надлежним
министарствима достављају тромесечне извештаје о реализацији програма пословања на
обрасцима прописаним од стране министарства надлежног за послове финансија. Такође, у члану
18. став 1. тачка 2) истог закона прописано је да извештај о реализацији програма пословања
усваја надзорни одбор предузећа, а у члану 15. тачка 14) Статута Јавног предузећа „Пословни
простор Врачар“ Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 22/2013) утврђено је, између осталог, да
Надзорни одбор усваја извештаје о пословању које доноси Директор Јавног предузећа.
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Чланом 96. Пословника Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист града
Београда“, број 15/11 - пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 и 56/14) прописано је, између осталог,
да предлог одлуке може да поднесе представник/представница предузећа чији је оснивач
Скупштина, из делокруга предузећа. У члану 20. став 1. тачка 1) Статута Јавног предузећа
''Пословни простор Врачар'' Београд (''Сл. лист града Београда'', бр. 22/13) је утврђено да
''Директор Јавног предузећа представља и заступа Јавно предузеће''.
Према одредбама члана 42. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
119/12, 116/2013-аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 22. став 4. Статута Јавног
предузећа ''Пословни простор Врачар'' Београд (''Сл. лист града Београда'', бр. 22/13), Вршилац
дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења Директора.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву
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