
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС 
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04), уз прибављену сагласност Министарства др-
жавне управе и локалне самоуправе број 015-05-00082/2021-24 од 15. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: РАКОВИЦА
1. Улици Франа Левстика мења се назив и одређује се нов назив: Улица Џорџа Кенана.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-1015/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тач-
ка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04), уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00081/2021-24 од 15. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ
1. Улици Људевита Посавског мења се назив и одређује 

се нов назив: Улица мајора Александра Мишића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Града Београда

Број 015-1016/21-С, 21. децембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
други закон, 101/2016 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04), уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00080/2021-24 од 15. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ПАЛИЛУЛА
1. Улици корнатској мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Анрија Жамеа.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Града Београда

Број 015-1017/21-С, 21. децембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тач-
ка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00079/2021-24 од 15. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
I. Додељује се назив улица и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ВРАЧАР
1. Улици ријечкој мења се назив и одређује се нов назив: 

Улица кнегиње Јулије.
2, Улици војводе Хрвоја мења се назив и одређује се нов 

назив: Улица кнеза Страцимира.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-1018/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04), уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00083/2021-24 од 15. децембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦA НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. Додељује се назив улица и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ЗВЕЗДАРА
1. Шибеничкој улици мења се назив и одређује се нов 

назив: Улица мајора Иве Фрегла.
2. Лошињској улици мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Владана Деснице.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-1019/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 12. став 1. тачка 7. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 37/19 и 111/21), 
члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други 
закон и 47/18), члана 11. и чл. 139–244. Закона о привред-
ним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 
83/14 – други закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 31. 
став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О НАСТАВКУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ 
„ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ” У ФОР-
МИ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
ПОД НАЗИВОМ „ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ” ДОО БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком Установа Градски центар за физичку 

културу, уписана у судски регистар Привредног суда у Бео-
граду, регистарски уложак број 5-639-00, матични број: 
07002157, ПИБ: 101368707, наставља да обавља делатност 
у форми друштва са ограниченом одговорношћу под на-
зивом „Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд, 
Делиградска 27, матични број: 07002157, ПИБ: 101368707 (у 
даљем тексту: друштво).

Члан 2.
Оснивач и једини члан друштва је Град Београд, који је 

власник удела од 100% у друштву.
Члан 3.

Друштво наставља обављање делатности на неодређено 
време.

Друштво ће обављати делатност ради стицања добити, 
у свему под условима и на начин утврђен одредбама ове 
одлуке.

Друштво самостално иступа у правном промету, а за 
своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Члан 4.
Циљеви друштва су:
– развој и унапређење спорта и спортске рекреације;
– обезбеђивање техничко-технолошког и економског је-

динства за искоришћавање и одржавање спортских објеката;
– пружање услуга грађанима у области спорта и спорт-

ске рекреације;
– промоција и подстицање бављења грађана спортским 

и спортско-рекреативним активностима.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 5.
Друштво ће пословати под пословним именом:
„Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд.
Скраћено пословно име друштва је: ГЦФК д.о.о. Бео-

град.

Члан 6.
Седиште друштва је у Београду, у Делиградској 27.



21. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 122 – 3

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.
Претежна делатност коју ће друштво обављати је:
93.11. – делатност спортских објеката. 
Друштво може обављати и друге делатности укључујући 

и послове спољнотрговинског промета роба и услуга и да-
вања у закуп пословног простора у складу са законом.

Друштво управља објектом који се налази у Београду у Де-
лиградској 27, на катастарској парцели број 1471 КО Савски 
венац, уписане у лист непокретности број 3590 КО Савски ве-
нац као зграда за спорт и физичку културу – Стари Диф.

ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ДРУШТВА

Члан 8.
Друштво има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика и садржи пословно име и седи-

ште друштва.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пословно 

име друштва, као и простор за уписивање броја предмета и 
датума завођења у деловодни протокол.

Број печата и штамбиља, њихова употреба, евиденција, 
чување и уништавање ближе се уређују посебном одлуком.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 9.
Основни капитал друштва износи 13.095.434,54 динара 

(словима: тринаестмилионадеведесетпетхиљадачетристо-
тридесетчетири динара и 54/100) и састоји се из новчаног и 
неновчаног капитала.

Новчани капитал друштва износи: 1.000,00 динара (сло-
вима: једнахиљада динара).

Уписани новчани капитал оснивач ће унети у року од 
две године од дана уписа у регистар привредних субјеката.

Неновчани капитал друштва износи 13.094.434,54 ди-
нара (словима: тринаестмилиона деведесетчетирихиљаде-
четиристотридесетчетири динара и 54/100) и састоји се од 
права својине на покретним стварима.

Укупан унети неновчани део основног капитала дру-
штва износи 13.094.434,54 динара и састоји се од права сво-
јине на покретним стварима. и то:

Вредност неновчаног улога у стварима утврђена је од 
стране оснивача – јединог члана друштва, а на основу књи-
говодствене вредности унете покретне имовине на дан до-
ношења ове одлуке.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 
ДРУШТВА

Члан 10.
Оствареном добити друштва располаже оснивач дру-

штва.
Скупштина друштва одлучује о распоређивању добити 

Друштва по завршетку пословне године тако да може у це-
лости исплатити остварену добит друштва, а може исту, у 
целости или делимично, реинвестирати у друштво.

Члан 11.
Уколико друштво заврши пословну годину са губитком, 

исти се покрива из средстава резерви друштва.
Губитак друштва који се не може покрити на начин из 

става 1. овог члана покрива се смањењем основног капита-
ла друштва, у складу са законом.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 12.
Управљање друштвом је организовано као једнодомно.
Органи друштва су скупштина и директор.
Овлашћења и делокруг рада органа друштва утврђују се 

у складу са Законом о привредним друштвима.

Члан 13.
Скупштину друштва чине овлашћени представници 

оснивача – Града Београда.
Одлуку о именовању и разрешењу овлашћених пред-

ставника оснивача који врше функцију Скупштине Дру-
штва (председника и чланова Скупштине) доноси Скуп-
штина Града Београда.

Скупштину друштва именује оснивач на период од че-
тири године. 

Скупштина друштва има председника и два члана.
Скупштина друштва:
1. именује и разрешава директора друштва и утврђује 

накнаду за његов рад односно зараду;
2. надзире рад директора и усваја извештаје директора;
3. доноси годишњи програм пословања друштва;
4. усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизо-

ра ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
5. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
6. одлучује о расподели добити и начину покрића губи-

така, укључујући и одређивање дана стицања права на уче-
шће у добити и дана исплате учешћа у добити оснивачу;

7. одлучује о повећању и смањењу основног капитала 
Друштва;

8. одлучује о обавезама чланова друштва на додатне 
уплате и о враћању тих уплата;

9. одлучује о промени делатности, пословног имена и се-
дишта Друштва;

10. одлучује о измени оснивачког акта;
11. одлучује о образовању огранка друштва;
12. доноси одлуку о стицању, продаји, давању у закуп, 

залагању или другом располагању имовином велике вред-
ности, у складу са Законом о привредним друштвима, уз 
претходну сагласност оснивача;

13. даје сагласност на закључење уговора о кредиту, уз 
претходну сагласност оснивача;

14. доноси Пословник о раду Скупштине друштва;
15. одобрава приступање новог члана и даје сагласност 

на пренос удела трећем лицу у свему у складу са чланом 
167. Закона о привредним друштвима;

16. одлучује о статусним променама, променама правне 
форме и престанку рада друштва;

17. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и 
о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од 
стране Друштва;

18. именује ликвидационог управника и усваја ликвида-
ционе билансе и извештаје ликвидационог управника;

19. врши друге послове и одлучује о другим питањима, у 
складу са Законом о привредним друштвима и овом одлуком.

Члан 14.
Скупштина доноси одлуке већином гласова чланова 

Скупштине.
Скупштина једногласно одлучује о:
1. повећању или смањењу основног капитала;
2. статусним променама и променама правне форме;
3. доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подно-

шењу предлога за покретање стечаја;
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4. расподели добити и начину покрића губитка;
5. обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању 

тих уплата.
Члан 15.

Директор друштва именује се на период од четири годи-
не, уз могућност поновног именовања.

За свој рад директор одговара Скупштини друштва.
Директор друштва: 
1. представља и заступа друштво, у складу са законом и 

овом одлуком; 
2. организује и руководи процесом рада; 
3. води пословање друштва, у складу са овом одлуком и 

одлукама Скупштине; 
4. одговара за законитост рада друштва; 
5. предлаже годишњи програм пословања и предузима 

мере за његово спровођење; 
6. предлаже финансијске извештаје; 
7. одговара за тачност финансијских извештаја друштва; 
8. одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-

послених у друштву, у складу са законом; 
9. доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друга акта друштва, у складу са законом;
10. доноси план набавки; 
11. извршава одлуке Скупштине; 
12. обавештава Скупштину о пословању и подноси 

Скупштини извештаје о пословању; 
13. обавља и друге послове, у складу са законом и овом 

одлуком.

Члан 16.
За првог директора друштва именује се Владимир Јанко-

вић из Београда, Ратних војних инвалида број 32/43, Пали-
лула, Борча, ЈМБГ 2505977733520.

АКТА И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА

Члан 17.
Друштво чува следећа акта и документе:
1. ову одлуку и све њене измене;
2. решење о регистрацији друштва;
3. општа акта друштва;
4. одлуке оснивача донете у вршењу функција скупштине;
5. документе који доказују својину и друга имовинска 

права Друштва;
6. извештаје директора друштва;
7. записнике, одлуке и закључке Скупштине и директо-

ра Друштва; 
8. финансијске извештаје, извештаје о пословању и изве-

штаје ревизора;
9. књиговодствену документацију и рачуне; 
10. документе о финансијском извештају и извештајима 

о пословању поднете надлежним органима;
11. уговоре које је друштво закључило;
12. остала акта и документе утврђене законом.
Друштво је дужно да акта и документе из става 1. овог 

члана чува у свом седишту.
Акта и документи из става 1. овог члана чувају се на 

начин и у роковима утврђеним Законом и прописима о ар-
хивској грађи.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 18.
Оснивач и запослени су обавезни да чувају исправе и 

податке који су пословна тајна друштва. 

Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка 
радног односа запосленог у друштву.

ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА И СТАТУ-
СНЕ ПРОМЕНЕ ДРУШТВА

Члан 19.
Друштво се може повезивати са једним или више пове-

заних друштава, на начин и под условима прописаним за-
коном.

Друштву могу да приступе и други улагачи – чланови, уз 
уношење одговарајућих средстава.

Одлуку о пријему новог члана, односно прихватању ула-
гања трећих лица, доноси Скупштина друштва, а уговоре 
закључује директор, уз претходну сагласност оснивача.

Члан 20.
Скупштина друштва може донети одлуку да се изврше 

статусне промене друштва. 
Одлука о статусним променама (припајање, спајање, по-

дела и издвајање) доноси се у складу са законом.
ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 21.
Друштво престаје у случајевима предвиђеним законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Измене и допуне ове одлуке врши Скупштина друштва.
Измене и допуне ове одлуке врше се у писменом облику.

Члан 23.
Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд преу-

зима све запослене из установе Градски центар за физичку 
културу.

Члан 24.
На основу ове одлуке „Градски центар за физичку кул-

туру” д.о.о. Београд ће се уписати у регистар привредних 
субјеката Републике Србије.

„Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд 
преузима сва права и обавезе установе Градски центар за 
физичку културу настале из пословања до тренутка уписа 
Друштва у регистар привредних субјеката, чиме се задржа-
ва континуитет делатности и пословања.

„Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд је прав-
ни следбеник установе Градски центар за физичку културу.

Друштво задржава матични број и порески идентифи-
кациони број установе Градски центар за физичку културу. 

Друштво се обавезује да у року од 30 дана од дана реги-
страције у регистру Агенције за привредне регистре Репу-
блике Србије започне поступак брисања установе Градски 
центар за физичку културу из регистра Привредног суда у 
Београду.

Члан 25.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком при-

мењиваће се Закон о привредним друштвима.
Члан 26.

Ова одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 66-1076/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 14. Закона о библиотечко-инфор-
мационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11 и 
78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Библиотека града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. 
реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1024/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 14. Закона о библиотечко-инфор-
мационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11 и 
78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Библиотека „Милутин Бојић” („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. 
реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-
нова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-
ва” замењују се речју: „Члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.
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До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1025/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 14. Закона о библиотечко-инфор-
мационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11 и 
78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.

У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 
– Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ста-
ву 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује се речима: „послов-
ног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21. у ставу 2. реч: „два” замењује се речју: „че-
тири”. 

У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 
чланова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1026/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 14. Закона о библиотечко-инфор-
мационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11 и 
78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИБЛИО-

ТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Библиотека „Димитрије Туцовић” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 
4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
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Члан 3.
У члану 21. у ставу 2. реч: „два” замењује се речју: „че-

тири”. 
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.
Члан 4.

У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1027/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним слу-
жбама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. за-
кон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 22, 
члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 14. Закона о библиотечко-информационој делатности 
(„Службени гласник РС”, бр. 52/11 и 78/21), члана 48. Закона 
о музејској делатности („Службени гласник РС”, бр. 35/21), 
члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – 
др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука 
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МУЗЕЈ 

ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.

У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 
– Музеј града Београда („Службени лист Града Београда”, 

бр. 23/17 и 93/20), у члану 6. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи:

„Установа обавља музејску делатност у складу са Зако-
ном о музејској делатности („Службени гласник РС”, број 
35/21)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.

Члан 6.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 7.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 9.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1028/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 
1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЗАВОД 
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕО-

ГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Завод за заштиту споменика културе града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 23/17 и 93/20), у чла-
ну 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује се речи-
ма: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1029/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 46. Закона о архивској грађи и ар-
хивској делатности („Службени гласник РС”, бр. 6/20), чла-
на 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. 
став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ИСТО-

РИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Историјски архив Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 6. после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи:

„Установа обавља архивску делатност у складу са Зако-
ном о архивској грађи и архивској делатности („Службени 
гласник РС”, број 6/20)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.
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Члан 6.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 7.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 9.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1030/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним слу-
жбама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. 
закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 
22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 48. Закона о музејској делатности („Службе-
ни гласник РС”, бр. 35/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – 
др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПЕДАГО-

ШКИ МУЗЕЈ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Педагошки музеј („Службени лист Града Београда”, бр. 

23/17 и 93/20), у члану 6. после става 1. додаје се нови став 
2. који гласи:

„Установа обавља музејску делатност у складу са Зако-
ном о музејској делатности („Службени гласник РС’, број 
35/21)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.

Члан 6.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 7.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 9.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1031/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 122 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. децембар 2021.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним слу-
жбама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. 
закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 
22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 48. Закона о музејској делатности („Службе-
ни гласник РС”, бр. 35/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – 
др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МУЗЕЈ 
АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР ЗДРАВ-

КА ПЕЧАРА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Пе-
чара („Службени лист Града Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у 
члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Установа обавља музејску делатност у складу са Законом 
о музејској делатности („Службени гласник РС’, број 35/21)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.

Члан 6.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 7.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 9.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1032/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним слу-
жбама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. 
закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. закона), члана 
22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 
и 78/21), члана 48. Закона о музејској делатности („Службе-
ни гласник РС”, бр. 35/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – 
др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МУЗЕЈ 
АУТОМОБИЛА – ЗБИРКА БРАТИСЛАВА ПЕТКОВИЋА

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 6. 
после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„Установа обавља музејску делатност у складу са Зако-
ном о музејској делатности („Службени гласник РС”, број 
35/21)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.
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Члан 3.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 4.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 21. у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.
Члан 6.

У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.

Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-
зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 8.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 9.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1033/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС’ бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 48. Закона о музејској делат-
ности („Службени гласник РС”, бр. 35/21), члана 32. став 1. 
тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 
37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЋА 

ЛЕГАТА
Члан 1.

У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 
– Кућа легата („Службени лист Града Београда”, бр. 14/04, 

23/17 и 93/20), у члану 6. после става 1. додаје се нови став 
2. који гласи:

„Установа обавља музејску делатност у складу са Зако-
ном о музејској делатности („Службени гласник РС”, број 
35/21)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.

Члан 6.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 7.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 9.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1034/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ НА ТЕРАЗИЈАМА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Позориште на Теразијама („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: 
„назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1035/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БЕО-

ГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Београдско драмско позориште („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 
4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.
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До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1036/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЈУГО-

СЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 
– Југословенско драмско позориште („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 
4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-
нова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-
ва” замењују се речју: „Члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1037/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ АТЕЉЕ 212

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Позориште Атеље 212 („Службени лист Града Београда”, 
бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „на-
зива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
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У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1038/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Позориште „Звездара театар” („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. 
реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.
Члан 4.

У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.

Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-
зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1039/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – БИТЕФ 

ТЕАТАР

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Битеф театар („Службени лист Града Београда”, бр. 23/17 
и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” за-
мењује се речима: „пословног имена”.
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У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи финансијски план” замењују се речима: „финансијски план за на-
редну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор установе” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: „40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се речима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: „40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од 

дана доношења ове одлуке.
До доношења општих аката установе усклађених са овом одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у су-

протности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до ступања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове управ-

ног и надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1040/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ БОШКО БУХА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Позориште Бошко Буха („Службени лист Града Београда”, 
бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „на-
зива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-
нова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-
ва” замењују се речју: „Члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
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управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1041/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – МАЛО 

ПОЗОРИШТЕ „ДУШКО РАДОВИЋ” 
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 
– Мало позориште „Душко Радовић” („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у али-
неји 4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-
нова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-
ва” замењују се речју: „Члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1042/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ ЛУТАКА „ПИНОКИО”
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Установе култу-
ре – Позориште лутака „Пинокио” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 
4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-
нова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-
ва” замењују се речју: „Члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1043/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПОЗОРИ-

ШТЕ „ПУЖ”

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Позориште Пуж („Службени лист Града Београда”, бр. 
23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „нази-
ва” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1044/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ОМЛА-

ДИНСКО ПОЗОРИШТЕ „ДАДОВ” БЕОГРАД

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Омладинско позориште „ДАДОВ”, Београд („Службени 
лист Града Београда”, бр. 2/08, 23/17 и 93/20), у члану 11. у 
ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује се речима: „по-
словног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.
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Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор установе” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: „40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се речима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: „40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од 

дана доношења ове одлуке.
До доношења општих аката установе усклађених са овом одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у су-

протности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до ступања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове управ-

ног и надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1045/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУР-

НИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Културни центар Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: 
„назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 



21. децембар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 122 – 19

управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1046/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – УСТА-
НОВА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ ДОМ 

ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе 

– Установа културно – образовних делатности Дом омла-
дине Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 23/17 и 
93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” заме-
њује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 6-1047/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ДЕЧЈИ 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Дечји културни центар Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 
4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 4. речи: „Највише једна трећина чла-

нова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 5. речи: „Најмање један од члано-

ва” замењују се речју: „Члан”.
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У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1048/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЦЕНТАР 

ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Центар за ликовно образовање („Службени лист Града 
Београда”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 11. у ставу 1. у алинеји 
4. реч: „назива” замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-
нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.
Члан 3.

У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.
Члан 4.

У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1049/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ПРОДАЈ-

НА ГАЛЕРИЈА „БЕОГРАД”
Члан 1.

У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе културе 
– Продајна галерија „Београд” („Службени лист Града Бео-
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града”, бр. 23/17 и 93/20), у члану 6. после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи:

„Установа обавља музејску делатност у складу са Зако-
ном о музејској делатности („Службени гласник РС”, бр. 
35/21)”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује 

се речима: „пословног имена”.
У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „годишњи фи-

нансијски план” замењују се речима: „финансијски план за 
наредну годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 4. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача”.

Члан 4.
У члану 17. у ставу 1. после речи: „култури” додају се 

речи: „и испуњавати услове предвиђене законом којим се 
уређују услови и начин обављања музејске делатности.”.

Члан 5.
У члану 18. у ставу 4. после речи: „установе” додају се 

речи: „и законом којим се уређују услови и начин обављања 
музејске делатности.”.

Члан 6.
У члану 21.уставу 2. реч: „два” замењује се речју: „четири”.
У истом члану у ставу 4. речи: „Највише једна трећина 

чланова” замењују се речима: „Један члан”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 7.
У члану 25. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: „40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 9.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1050/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ЦЕНТАР 

БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА
Члан 1.

У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе култу-
ре – Центар београдских фестивала („Службени лист Града 
Београда”, бр. 22/01,37/14, 51/14, 44/17, 79/17 и 93/20), у чла-
ну 9. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује се речи-
ма: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „финансијски 
план” замењују се речима: „финансијски план за наредну 
годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 14. у ставу 5. после речи: „Управни одбор уста-

нове” додају се речи: „уз претходну сагласност оснивача.”.
Члан 3.

У члану 18. у ставу 2. реч: „два” замењује се речју: „че-
тири”.

У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 
„40%”.

У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-
чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 21. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1051/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ТЕАТАР 

ВУК

Члан 1.
У Oдлуци о промени оснивачког акта Установе култу-

ре – Театар Вук („Службени лист Града Београда”, бр. 97/14, 
12/19 и 93/20), у члану 9. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” 
замењује се речима: „пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „финансијски 
план” замењују се речима: „финансијски план за наредну 
годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 14. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Јавни конкурс из става 2. овог члана, расписује и спро-

води Управни одбор установе, уз претходну сагласност 
оснивача.”.

Члан 3.
У члану 18. став 2. мења се и гласи:
„Управни одбор установе има председника и четири 

члана”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 21. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.

До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1052/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 
– др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 – исправка др. зако-
на), члана 22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16 – исправ-
ка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. став 1. 
тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 
– др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ – ПОЗОРИШТЕ КПГТ

Члан 1.
У Oдлуци о оснивању Установе културе – Позориште 

КПГТ („Службени лист Града Београда”, број 10/21), у члану 
9. у ставу 1. у алинеји 4. реч: „назива” замењује се речима: 
„пословног имена”.

У истом члану и ставу, у алинеји 6. речи: „финансијски 
план” замењују се речима: „финансијски план за наредну 
годину са пројекцијама за наредне две године”.

Члан 2.
У члану 14. став 4. мења се и гласи:
„Јавни конкурс из става 2. овог члана, расписује и спро-

води Управни одбор установе, уз претходну сагласност 
оснивача.”.

Члан 3.
У члану 18. став 2. мења се и гласи:
„Управни одбор установе има председника и четири 

члана”.
У истом члану у ставу 6. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.
У истом члану у ставу 7. реч: „Чланови” замењује се ре-

чима: „Председник и чланови”.

Члан 4.
У члану 21. у ставу 5. број: „30%” замењује се бројем: 

„40%”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Установа је дужна да усклади своја општа акта, органи-

зацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 90 
дана од дана доношења ове одлуке.
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До доношења општих аката установе усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у 
супротности са овом одлуком.

Члан 6.
Управни и надзорни одбор установе, именовани до сту-

пања на снагу ове одлуке, настављају да обављају послове 
управног и надзорног одбора прописане законом и овом 
одлуком, до истека времена на које су именовани.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1053/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децем-
бра 2021. године, на основу члана 146. став 1. тачка 1. и став 2. 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014, – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 
91/2019), а у вези са чл. 10 и 76. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чланом 31. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД
Члан 1.

Укупан регистровани основни капитал ЈКП ГСП „Бео-
град” (у даљем тексту: предузеће), у складу са Одлуком о 
промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд” („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/16, 12/19, 32/19, 93/20,110/20, 138/20), 
износи 37.144.484.941,22 динара, од чега:

– уписан новчани капитал износи 9.343.000.000,00 дина-
ра, од чега уписан и уплаћен износи 5.743.000.000,00 дина-
ра, а уписан 3.600.000.000,00 динара и

– уписан и унет неновчани капитал износи 
27.801.484.941,22 динара.

Скупштина Града Београда, матични број: 17565800, осни-
вач предузећа из става 1. овог члана, доноси одлуку о повећа-
њу основног капитала овог предузећа, матични број: 07022662, 
новчаним улогом у износу од 5.522.400.000,00 динара и то:

– у 2023. години за износ од 1.104.480.000,00 динара и
– у 2024. години за износ од 4.417.920.000,00 динара.
Основ повећања капитала предузећа је нови новчани 

улог оснивача.
Члан 2.

Укупна вредност уписаног основног капитала предузе-
ћа, након повећања износи 42.666.884.941,22 и састоји се од:

– уписани новчани капитал износи 14.865.400.000,00 ди-
нара,

– уписани неновчани капитал износи 27.801.484.941,22 
динара;

Укупна вредност уплаћеног и унетог основног капитала 
предузећа износи 33.544.484.941,22 динара од чега:

– уплаћен новчани капитал износи 5.743.000.000,00 ди-
нара;

– унет неновчани капитал износи 27.801.484.941,22 ди-
нара;

што представља 100 одсто удела Града Београда у основ-
ном капиталу предузећа.

Члан 3.
Одлука о повећању основног капитала предузећа реги-

строваће се у Агенцији за привредне регистре, најкасније у 
року од шест месеци од дана доношења.

Основни капитал предузећа сматра се повећаним даном 
регистрације повећања основног капитала.

Члан 4.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 34-1071/21-С, 21. децембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС” број 15/16 
и 88/19), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. 
тачка 8а. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИ-

ЛО – БЕОГРАД”
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-
ног предузећа „Зеленило – Београд” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 57/16, 79/17 и 96/21), члан 14. мења се и гласи:

„Укупан регистрован основни капитал предузећа изно-
си 452.594.639,91 динар (словима: четири сто педесет два 
милиона петсто деведесет четири хиљаде шесто тридесет 
девет динара и 91/100) и састоји се од:

– уписаног и унетог неновчаног улога у износу од 
357.766.182,00 динара (словима: три стотине педесет седам 
милиона седам стотина шездесет шест хиљада сто осамде-
сет два динара) и 

– уписаног и уплаћеног новчаног улога од 94.828.457,91 
динар (словима: деведесет четири милиона осамсто дваде-
сет осам хиљада четиристо педесет седам динара и 91/100).”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке. 

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-1069/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 29. Закона о јавно-при-
ватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС. бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
I. Усваја се предлог Концесионог акта о потреби поверава-

ња управљања системом јавних бицикала на територији града 
Београда у поступку јавно-приватног партнерства са елементи-
ма концесије, на који је дато мишљење Комисије за јавно-при-
ватно партнертство Владе РС број 46/2021 од 17.12.2021. го-
дине, да се предметни пројекат може реализовати у форми 
јавно-приватног партнерства са елементима концесије.

II. Задужује се Секретаријат за саобраћај Градске управе 
Града Београда да се стара о реализацији ове одлуке.

III. Ову одлуку објавити „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 34-1066/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу члана 26. став 1. тачка 
3) Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС”, број 88/11, 15/16 и 104/16), чла-
на 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 
и 111/21 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, брoj 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТA ЈAВНО-ПРИВАТ-
НОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕ-
ЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ РЕЧНОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА НА АКВАТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Усваја се Предлог пројекта јaвно-приватног партнер-

ства у обављању комуналне делатности јавног линијског 
речног превоза путника на акваторији града Београда, на 
који је дато мишљење Комисије за јавно-приватно партнер-
ство Владе РС број 45/2021 од 17. децембра 2021. године, 
да се предметни пројекат може реализовати у форми јав-
но-приватног партнерства.

2. Задужује се Секретаријат за јавни превоз да, као јавно 
тело предузме све неопходне радње и активности у складу 
са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама у 
циљу реализацијe пројекта из тачке 1. ове одлуке. 

3. Задужује се Секретаријат за јавни превоз да се стара о 
реализацији ове одлуке. 

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 34-1061/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 
47/18 и 111/21 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана члана 
31. став 1. тачка 9а Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Ста-
тута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” (ЈВП 
„Београдводе” број 3704/1 од 25. новембра 2021. године) 
коју је донео Надзорни одбор Јавног водопривредног пре-
дузећа „Београдводе” (ЈВП „Београдводе” бр. 3704/2 од 25. 
новембра 2021. године) на седници одржаној дана 25. но-
вембра 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-1070/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 
111/21 – др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), и члана 8. Одлуке о оснивању 
Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА „БЕОГРАД”

1. Разрешава се дужности вршиоца дужности директо-
ра Апотекарске установе – Апотека „Београд”, са 30. децем-
бром 2021. године, маг. фарм. спец. Јасминка Бјелетић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1081/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 –др. закон, 37/19 и 
111/21 – др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Сл.
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), и члана 8. Одлуке о оснивању Апоте-
ке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 24/06 и 
12/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА „БЕО-

ГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности директора Апоте-
карске установе – Апотека „Београд”, на период од шест ме-
сеци, почев од 31. децембра 2021. године, маг. фарм. спец. 
Јасминка Бјелетић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1082/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 
111/21 – др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19) и члана 8. Одлуке о оснивању 
Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА 

„БЕОГРАД”

1. Разрешава се дужности вршиоца дужности заменика 
директора Апотекарске установе – Апотека „Београд”, са 30. 
децембром 2021. године, Драган Тодоровић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1083/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
децембра 2021. године, на основу чл. 113. и 117. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 
111/21 – др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19) и члана 8. Одлуке о оснивању 
Апотеке „Београд” („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/06 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ – АПОТЕКА 

„БЕОГРАД”

1. Именује се за вршиоца дужности заменика директо-
ра Апотекарске установе – Апотека „Београд”, на период од 
шест месеци, почев од 31. децембра 2021. године, Драган То-
доровић, дипломирани економиста.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1084/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21. де-
цембра 2021. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. 
а у вези са чланом 80б Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гла-
сник РС” бр. 7/16– одлука УС и „Службени лист Града Бео-
града”, број 60/19) донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВ-
НОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА СУР-

ЧИН

1. Даје се сагласност на Предлог одлуке о изменама и 
допунама оснивачког акта Јавног предузећа кабловска ди-
стрибуција Сурчин, коју је утврдило Веће Градске општине 
Сурчин под бројем III-01-06-000302/2021 на седници одр-
жаној 17. децембра 2021. године

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 020-1072/21-С, 21. децембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о додели назива улице на територији 

градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о додели назива улица на територији 

градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о додели назива улица на територији 

градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – –  2
Одлука о наставку обављања делатности Уста-

нове „Градски центар за физичку културу” у форми 
друштва са ограниченом одговорношћу под нази-
вом „Градски центар за физичку културу” д.о.о. 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Библиотека 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Библиотека 
„Милутин Бојић” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Библиотека 
„Влада Аксентијевић”, Обреновац– – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Библиотека 
„Димитрије Туцовић”  – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Музеј града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Завод за за-
штиту споменика културе града Београда  – – – – –  8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Историјски 
архив Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Педагошки 
музеј  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Музеј африч-
ке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара  – –  10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Музеј ауто-
мобила – збирка Братислава Петковића  – – – – – –  10

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Кућа легата  11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Позориште 
на Теразијама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-

ни оснивачког акта Установе културе – Београдско 
драмско позориште– – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Југословен-
ско драмско позориште  – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Позориште 
Атеље 212  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Позориште 
„Звездара театар” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени 
оснивачког акта Установе културе – Битеф театар  –  14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Позориште 
Бошко Буха  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Мало позо-
риште „Душко Радовић”  – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Позориште 
лутака „Пинокио”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Позориште 
„Пуж”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Омладин-
ско позориште „ДАДОВ” Београд– – – – – – – – – –  17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Културни 
центар Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта Установе културе – Устано-
ва културно-образовних делатности Дом омладине 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Дечји кул-
турни центар Београд  – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Центар за 
ликовно образовање  – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о про-
мени оснивачког акта Установе културе – Продајна 
галерија „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Центар бео-
градских фестивала  – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Одлука о изменама и допунама Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Установе културе – Театар Вук   22

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Установе 
културе – Позориште КПГТ – – – – – – – – – – – – –  22
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Страна

Одлука о повећању основног капитала Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно преду-
зеће „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Бео-
град” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Одлука о усвајању Предлога Концесионог акта 
о потреби поверавања управљања системом јавних 
бицикала на територији града Београда у поступку 
јавно-приватног партнерства са елементима конце-
сије– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Одлука о усвајању Предлога пројекта јавно – 
приватног партнерства у обављању комуналне де-
латности јавног линијског речног превоза путника 
на акваторији града Београда  – – – – – – – – – – – –  24

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-

ни и допуни Статута Јавног водопривредног преду-
зећа „Београдводе”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Апотекарске установе – Апотека „Београд”  –  24

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Апотекарске установе – Апотека „Београд”  –  25

Решење о разрешењу вршиоца дужности заме-
ника директора Апотекарске установе – Апотека 
„Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о именовању вршиоца дужности заме-
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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