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Обрађивач: Одељење за буџет  

      Предлагач: Веће градске општине    
                                                         Доноси: Скупштина 

 
ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПАРОБРОД“ 

 
 

 

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана   2017. године, на 
основу члана 35. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – 

пречишћен текст, 25/15 и 94/16),а у вези члана 15. Одлуке о оснивању Установе културе градске општине 
Стари град „Пароброд“ („Службени лист града Београда“ број 8/10,43/13 и), доноси 

 
 Р Е Ш Е Њ Е  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Установе културе 
„Пароброд“, који је донела в.д. Директора Установе под бројем 184/17 од 07.04.2017. године, и који је 

саставни део овог Решења. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама Одлуке о оснивању Установе културе градске општине Стари град „Пароброд“, 
предвиђено је да оснивач Установе, у циљу обезбеђивања остваривања општег интереса у култури, даје 

сагласност на акта Установе, између осталог и на акт о организацији и систематизацији послова у 
Установи. 

 Правилником о организацији и систематизацији послова у Установи  који је донела в.д. Директора 

Установе, као овлашћени орган, под бројем  184/17 од 07.04.2017. године, који ступа на снагу давањем 
сагласности оснивача, предвиђена је реорганизација постојећих послова у циљу прилагођавања 

новонасталим потребама процеса рада, све у оквиру одобреног броја извршилаца на неодређено време 
(12), који је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе града Београда за 2015. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 4/16),  утврђен за УК 

„Пароброд“, и без измена у Финансијском плану у погледу расхода за финансирање запослених за шта 
је Финансијским планом Установе за 2017. годину, предвиђено 11.340.000 динара. 

 Ценећи да се донетим Правилником неће пореметити процес пружања услуга због којих је 
Установа основана и да ће се квалитетније и рационалније обављати послови, предлаже се да Скупштина 

донесе Решење као у диспозитиву. 

 
 

за ОБРАЂИВАЧА:       За ПРЕДЛАГАЧА: 
Руководилац Одељења      Председник Већа 

Петровић Богица      Марко Бастаћ 
 

 

У Београду, 
10.04.2017. године        

 
прив 4 

 

 
 

Веће градске општине утврдило је предлог на седници од  ______2017. године, и упућује га Скупштини 
на разматрање и усвајање. 

 
      ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

                                Марко Бастаћ 

 
 


