"Службени лист града Београда", број 90/2019 од 09.10.2019. године
ступила на снагу 17.10.2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 Број: 020-4-55/19 - 08.10.2019. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници одржаној дана 08.10.2019.
гoдинe, по прибављеном мишљењу Савета за прописе, на основу члaнa 35. став 1. тачка 15. и члана
107. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa“, брoј 4/2014 – други
пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018 и 73/2019), а у вези са одредбама члана 32. став
1. тачка 6а. и члана 97. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014
– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), дoнeлa јe:
ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД
Члан 1.
Мења се назив Одлуке о заштитнику грађана у Градској општини Стари град („Службени лист
града Београда“, број 111/2016 и 47/2018), тако да исти сада гласи:
„ОДЛУКА О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД“
Члан 2.
У Одлуци о локалном омбудсману Градске општине Стари град („Службени лист града
Београда“, број 111/2016 и 47/2018), у члановима од 1. до 47., бришу се речи „Заштитник грађана“ у
одговарајућем падежу, и исте се замењују речима „Локални омбудсман“, у одговарајућем падежу.
Члан 3.
После члана 3. Одлуке, додаје се нови поднаслов „Надлежности Локалног омбудсмана“ и додаје
се нови члан 3а. који гласи:
„Члан 3а.
Локални омбудсман независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује
повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа Градске општине, ако се ради о повреди
прописа и општих аката Градске општине.
Органи Градске општине у смислу одредаба ове одлуке подразумевају Управу градске општине,
Веће градске општине када поступа као другостепени орган у управном поступку, установе и
организације чији је оснивач Градска општина.
Под појмом грађанин, у смислу одредаба ове Одлуке, подразумевају се физичка лица, домаћи и
страни држављани, као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучује орган из
става 2. овог члана.
Поред надлежности из става 1. локални омбудсман прати стање у органу из става 1. овог члана
циљу унапређења доброг управљања у Градској општини и иницира измене прописа Градске општине
у складу са Статутом градске општине и овом Одлуком.
Локални омбудсман не може узети у разматрање захтев за покретање поступка који се односи
на рад Скупштине градске општине, Председника градске општине и Већа градске општине осим ако
поступа као другостепени орган у управном поступку.“
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Члан 4.
После члана 3а. Одлуке, додаје се нови поднаслов „Положај локалног омбудсмана“ и додаје се
нови члан 3б. који гласи:
„Члан 3б.
„Локални омбудсман штити права грађана од незаконитог и неправилног рада органа, односно
службе, када су повређени прописи општине и за свој рад одговара само скупштини градске општине у
складу са овом одлуком.“
Члан 5.
После члана 3б. Одлуке, додаје се нови поднаслов „Поступање локалног омбудсмана“ и додаје
се нови члан 3в. који гласи:
„Члан 3в.
Локални омбудсман поступа поводом притужби грађана који тврде да су им актом органа,
организације и односно службе повређена права и слободе и по сопственој иницијативи.“
Члан 6.
После члана 3в. Одлуке, додаје се нови поднаслов „Непристрасност локалног омбудсмана“ и
додаје се нови члан 3г. који гласи:
„Члан 3г.
Локални омбудсман је дужан да води поступак непристрасно.“
Члан 7.
У члану 25. Одлуке реч „предузећа“, у одговарајућем падежу се брише и иста се замењује речју
„установе“, у одговарајућем падежу.
Члан 8.
У члану 26. став 1. Одлуке, речи „предузеће“ се бришу и замењују речима „установа и
организација чији је оснивач Градска општина.“
Члан 9.
После члана 42. Одлуке, додаје се нови члан 42а. који гласи:
„Члан 42а.
Локални омбудсман по потреби може подносити ванредне извештаје Скупштини градске
општине, којима указује на нарочито озбиљне случајеве повреде права грађана, систематска кршења
људских права или на проблеме у раду органа, организације односно службе.
Извештаје локалног омбудсмана из члана 42. и 42а. Скупштина Градске општине разматра на
првој наредној седници.“
Члан 10.
После члана 42а. Одлуке, додаје се нови члан 42б. који гласи:
„Члан 42б.
Извештаји локалног омбудсмана се објављују у службеном гласилу и на веб сајту Градске
општине.“
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Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Мила Поповић

СГ I П 01-04

