„Сл. лист града Београда“
бр.49/13
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 28. октобра 2013. године, на основу
члана 4 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12) и члана 24 тачке 26
Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр.44/08, 4/10 и 15/10), донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА – ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ“ У ОБРЕНОВЦУ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта – Одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско
културни центар „Обреновац“ у Обреновцу („Сл. лист града Београда“ бр. 12/13) у даљем тексту: Одлука, у
поглављу „IV Делатност јавног предузећа“, члану 13, ставу 2, после тридесете алинеје, иза шифре и речи:
„46.19 - Посредовање у продаји разноврсних производа.“ брише се тачка и додају две нове алинеје са
следећим шифрама и њиховим називима:
„55.10 – хотели и сличан смештај,
47.78 – остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама.“
Члан 2.
У Одлуци, у поглављу „V Имовина јавног предузећа“, додаје се назив члана и нови члан 13а. који
гласи:
„Основни капитал
Члан 13а
Основни капитал предузећа чини улог у новцу и износи 100.000,00 динара (стохиљададинара).
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за
привредне регистре и представља уписани капитал Предузећа.
Уплата односно унос основног капитала Предузећа из става 1. овог члана извршиће се до
31.12.2013. године.
Усклађивање основног капитала Предузећа вршиће се у складу са законом.“

Члан 3.
Предузеће је дужно да усклади Статут Предузећа са одредбама ове Одлуке у року од 30 да на од
дана ступања на снагу исте.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020-162 од 28. октобра 2013. године
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Предлагач: Веће градске општине
Претходно разматра: Комисија за прописе
Oбрађивач: ЈП СКЦ «Обреновац» и
секретар Скупштине
Доноси: Скупштина
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