На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник РС“,број 72/2009 ) , члана 18.Статута
Установе културе градске општине Стари град „Пароброд“ („Службени лист града Београда“, брoj
21/10), и члана 3. Одлуке о оснивању Установе културе Градске општине Стари град
„Пароброд“(„Сл. лист града Београда“, бр. 8/10 и 43/13) Управни одбор Установе културе Градске
општине Стари град „Пароброд“, Београд, Улица Капетан Мишина брoj 6а, на седници одржаној
дана 18.11.2013. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“
Члан 1.
У Статуту Установе културе Градске општине Стари град“Пароброд“(„Сл.лист града Београд“
бр.21/10) мења се члан 7. и сада гласи:
Претежна делатност Установе је: 90.01-извођачке уметности
Остале делатности су:
90.02-друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
90.03-уметничко стваралаштво
59.13-дистрибуција кинематографских дела и тв програма
59.14-делатност приказивања филмова
79.90-остале услуге резервације
93.29-остале забавне и рекреативне делатности
91.01-делатност библиотека и архива
58.11-издавање књига
58.12-издавање именика и адресара
58.14-издавање часописа и периодичних издања
58.19-остала издавачка делатност
18.12-остало штампање
18.20-умножавање снимљених записа
77.39-изнајмљиваље и лизинг осталих машина
59.20-снимање и издавање звучних записа и музике
60.10-емитовање радио програма
60.20-производња и емитовање телевизијског програма
58.29-издавање осталог софтвера
82.30-организоваље састанака и сајмова
73.12-медијско представљање
85.52-уметничко образовање
85.59-остало образовање
85.51-спортско и рекреативно образовање
Члан 2.
Измене и допуне Статутa ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Београд“, а по претходно добијеној сагласности оснивача.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Борка Божовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Измене и допуне Статута Установе културе градске општине Стари град „Пароброд“ представљају
усаглашавање са Изменама и допунама Оснивачког акта , Законом о класификсцији делатности
(„Сл.гласник“, бр.104/2009) као и Уредбом о класификацији делатности („Сл.гласник“, бр.54/2010).
У односу на постојећи текст извршено је у члану 7. Статута превођење (усклађивање)
класификације на класификацију делатности која је прописана Законом о класификсцији
делатности („Сл.гласник“, бр.104/2009) и Уредбом о класификацији делатности („Сл.гласник“,
бр.54/2010) а у складу са Изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе градске
општине Стари град „Пароброд“(„Службени лист града Београда“ , бр.43/13) .

