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                                      Обрађивач: Одељење за буџет                                                                                                                                                                       
      Предлагач: Веће Градске општине   
      Доноси: Скупштина Градске општине  
 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ 

МУШКАТИРОВИЋ“ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана__  04.2017. године, на основу члана 
35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – пречишћен текст, 25/15 и 
94/16), а у вези члана 59. и 61. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“ број 15/16), и одредби Одлуке 
о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ („Службени лист града Београда“, 
број 16/13),  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ 

МУШКАТИРОВИЋ“ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност: 

- на ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ за 2017. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа,  Одлуком број 631/1,  на седници од 10.04.2017.  године. 

- на посебан ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА Градске општине Стари град за 2017. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа,  Одлуком број 631/2 на седници од 10.04.2017.  године. 

 
Члан 2. 

Програм пословања и посебан Програм из претходног члана сматрају се донетим, даном доношења овог Решења. 
 

Члан 3. 
Решење објавити у „Службеном листу града Београда“.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Одредбом члана 59. Закона о јавним предузећима, предвиђено је да су јавна предузећа чији је оснивач РС, АП или 
ЈЛС, а која се не финансирају из буџета, дужна да донесу годишњи програм пословања и доставе га оснивачу на 
сагласност, најкасније до 01.12. текуће године за наредну годину. Одредбом члана 61. је предвиђена обавеза 
предузећа која користе средства из буџета, или планирају да их користе, да предложе посебан програм коришћења 
тих средстава, који ће садржати намену и динамику коришћења средстава. Програм пословања и посебан програм 
коришћења средстава из буџета, сматрају се донетим када на њих сагласност да оснивач. 

Одлуком о променама одлуке о оснивању  ЈП СРПЦ предвиђено је да оснивач, ради обезбеђења општег интереса у 
делатности за коју је Јавно предузеће основано, даје сагласност на акта Јавног предузећа, између осталог и на 
годишњи програм пословања Јавног предузећа. 
Надзорни одбор ЈП, на седници одржаној дана 10.04.2017. године, усвојио је је Програм пословања за 2017. годину, 
као и посебан програм коришћења средстава из буџета, и доставио га оснивачу ради давања сагласности. 
Одлуком о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину („Сл. лист града Београда“ број 133/16 и 7/17), 
предвиђена су средства за субвенције у износу од 3.000.000 динара, а предлогом Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету за 2017. годину, који је утврдило Веће градске општине, и упутило Скупштини на усвајање, 
планирана средства за субвенције Јавном предузећу износе 23.996.310 динара. 
Закон о буџетском систему, у члану 50, дефинише да су буџетски корисници дужни да своје финансијске планове 
који чине саставни део годишњег програма пословања ускладе са одобреним апропријацијама у Буџету. 
С тим у вези, Надзорни одбор Јавног предузећа, донео је Програм пословања и посебан програм усаглашен са 
предлогом Одлуке о буџету за 2017. годину, којима је планирао средства од субвенција у износу од 23.996.310 
динара. 
Годишњи програм пословања јавног предузећа  сматра се донетим када на њега сагласност да оснивач, односно 
Скупштина Градске  општине.  
Програм се доставља  и надлежном министарству.             

На основу изнетог,  Веће Градске општине сходно чл. 77. Статута Градске општине,  предлаже Скупштини Градске 
општине Стари град да донесе Решење као у предлогу. 
  
за ОБРАЂИВАЧА:                               За ПРЕДЛАГАЧА: 
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА                       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
Богица Петровић         Марко Бастаћ      
                                                                                       
У Београду, 
11.04.2017. године        
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Веће Градске општине утврдило је Предлог на седници oд 04.2017. гoдинe и упућује га Скупштини ради давања 
сагласности. 
        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
         Марко Бастаћ                                                                                            


