17. септембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Средства за постављање и одржавање спомен обележја
– плоче обезбедиће се из буџета градске општине Обреновац.
3. О постављању спомен обележја – плоче стараће се Одбор у саставу:
председник
– Миодраг Митровић;
чланови
– Зоран Ћорломановић;
– Весна Ђоковић;
– Славко Берић и
– Зоран Првуловић.
Задаци Одбора су да прати уређење локације на којој ће
бити постављено спомен обележје и у складу са позитивним прописима и стручним мишљењима и условима надлежних органа прибави идејно решење и одреди коначан
изглед спомен обележја – плоче.
4. О спровођењу ове одлуке и о пружању стручне помоћи у раду Одбору из претходне тачке стараће се Одељење за
урбанизам и комунално грађевинске послове, Одељење за
буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе
Градске општине Обреновац, надлежно за послове културе.
5. Надзор над одржавањем спомен обележја – плоче вршиће комунална инспекција Управе Градске општине Обреновац.
6. Ову одлуку објавити у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-122, 17. септембра 2018. године
Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници
одржаној 17. септембра 2018. године,на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 23. став 4. тачка 5. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа ,,Пословни простор” Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16
и 72/17), члана 24. тачке 11. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 28. Статута Предузећа бр.
1867/16 од 19. октобра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И
УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ

Број 82 – 51

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац
на основу члана 29. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП
„Пословни простор” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16 и 72/17) и члана 28. Статута Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац (дел.
бр. 1867/16 од 19. октобра 2016. године), на седници одржаној 30. августа 2018. године, донео је

ОД ЛУ КУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о зонирању и утврђивању висине закупнина
за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 49/10, (58/11-4/12 од 12. децембра 2011. године,
55/12) члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком утврђују се висине закупнина за пословни простор који је у јавној својини Града Београда, чији је
корисник Градска општина Обреновац, а који је поверен на
управљање Јавном предузећу „Пословни простор”, Обреновац,и то: зидани пословни простор у Обреновцу и пословни простор у оквиру Отвореног тржног центра у Обреновцу, улица Цара Лазара бр. 1а, као и пословни простори у
месним заједницама на територији градске општине Обреновац.
Члан 2.
Члан 4. став 3. мења се и гласи:
„У другој зони се налазе:
Пословни објекти на територији месних заједница Градске општине Обреновац, који нису обухваћени екстра зоном и првом зоном.”
Члан 3.
У члану 6. став 1.речи „Управног одбора” замењује се речима „Надзорног одбора”.
Члан 4.
У члану 8. став 1. после речи „типског киоска”, које се
налазе у загради, додају се речи: „или киоска постављеног
на рентирано место”.
У члану 8. став 2. после речи „типског киоска”, које се
налазе у загради, додају се речи: „или киоска постављеног
на рентирано место”.
У члану 8. став 2. у табели под тачком 2. иза речи „тезга”
додају се речи:„или киоск постављен на рентирано место”.

1. Даје се сагласност на Одлуку о трећој измени Одлуке
о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни
простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа под бројем 03-1835/18 од 30. августа 2018. године.
Одлука на коју се даје сагласност саставни је део овог решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 6.
Ову одлуку објавити по добијању сагласности Оснивача.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 број 020-119, 17. септембра 2018. године

Надзорни одбор ЈП „Пословни простор” Обреновац
Број 03-1835/18, 30. августа 2018. године

Председник
Мирко Вранешевић, ср.

Члан 5.
У члану 9. став 3. речи „накнада за коришћење грађевинског земљишта”, бришу се.

Председник
Драган Исаиловић, ср.

