(„Службени лист града Београда“, број 16/15)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине
I - 01 број 020-4-2/15 – 31.03.2015. године
Београд, Македонска 42
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Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници oд 31.03.2015. гoдинe,
наоснову члaнa 8. и 35. Статута Градске oпштинe Стaри грaд ("Службени лист грaдa Бeoгрaдa", брoј
4/14 - пречишћен текст) и члана 50. и 51. Пословника Скупштине градске општине Стари град
("Службени лист грaдa Бeoгрaдa", брoј 9/11), дoнeлa јe

KO

ОДЛУКУ
O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ОДЛУКЕ O УПОТРЕБИ ГРБА И
ЗАСТАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.

N

Члан 2.

A

У Одлуци о употреби грба и заставе Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, бр.
63/13 - пречишћен текст и 48/14), мења се назив Одлуке тако да гласи: „Одлука о употреби имена,
грба, и заставе Градске општине Стари град“.
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У члановима 2, 3, 4, 17 и 18. Одлуке, испред речи „грба и заставе“ , додаје се реч „имена“ у
одговарајућем падежу.
Члан 3.
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Иза члана 5. у називу Одељка III испред речи „грба“ додаје се реч „имена“
Члан 4.

O

N

Иза члана 16. додаје се пододељак 4. и члан 16б тако да гласи:
„4. Употреба имена
члан 16 б.
Име градске општине "Стари град" могу у свом називу да користе привредна друштва, установе,
удружења (у даљем тексту: организације), на начин да се употребом имена "Стари град" не доводи у
питање углед градске општине.

EK

Одредбе овог члана не односе се на придевску употребу имена ове градске општине

N

Сагласност на употребу имена "Стари град" даје Веће градске општине на основу поднетог и
образложеног писменог захтева организације.
Уз захтев за употребу имена, подносилац захтева дужан је да приложи:
- извод из регистрације;
- акт о оснивању и Статут;
- податке о лицу овлашћеном за заступање;
- образложену намену употребе имена.

Веће градске општине може да стави ван снаге акт о употреби имена, уколико се утврди да корисник
својим активностима на било који начин доводи у питање углед и други оправдани интерес Градске
општине Стари град.“
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Члан 5.
У члану 18. став 1. додаје се алинеја 6 тако да гласи:
„- користи име градске општине супротно одредби члана 16 б.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

N

EK

O

N

TR
O

LI
SA

N

A

KO

PI
J

A

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Драган Видановић
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