("Службени лист града Београда", број 25/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске општине
I- 01 Број: 020-4-11/15 - 14.05.2015. године
Београд, Македонска 42
Скп4
Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници oд 14.05.2015. гoдинe,
на основу члaнa 35. Статута Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa“, брoј 4/14 пречишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист грaдa Бeoгрaдa“, брoј 9/11),
дoнeлa јe
ОДЛУКУ
O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.
У Статуту градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, бр.4/14- пречишћен текст), у
члану 15. мења се тачка 25. тако да гласи:
«25. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина и етничких група, равноправности полова, и доноси посебне
мере усмерене на стварање једнаких могућности за све;»
Члан 2.
У члану 35. додаје се тачка 26. тако да гласи:
„26. доноси планове постављања привремених објеката (тезги, киосака и других привремених објеката)
на јавним површинама и другим површинама у режиму јавног коришћења, а које су у јавној својини, на
територији градске општине Стари град, у складу са одлукама Скупштине Града.»
Члан 3.
У члану 77. Статута, мења се тачка 30. тако да гласи:
„30. покреће поступак за избор корисника места за постављање привремених објеката на јавним
површинама на територији градске општине, у складу са општим актима Града Београда, и Планом који
доноси Скупштина градске општине; «
Члан 4.
У Статуту градске општине иза назива поглавља „XI Прелазне и завршне одредбе“ додаје се члан 114а
тако да гласи:
„Члан 114а.
Све именице које се користе у овом Статуту, као и у свим општим и појединачним актима, донетим на
основу овог Статута, у мушком роду, а имају и женски род, користиће се истовремено и у женском
роду.
Именице које означавају службене позиције и функције у органима градске општине користе се у
облику који изражава пол лица које је њихов носилац.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у Службеном листу града Беогрaда.
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