"Службени лист града Београда", број 3/2020 од 29.01.2020.
ступила на снагу 06.02.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град
I-01 Број: 020-4-7/2020 - 28.01.2020. године
Београд, Македонска 42
Арх 2

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници одржаној дана 28.01.2020.
гoдинe, по прибављеном мишљењу Савета за прописе, на основу члaнa 35, 111. и 113. 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 11, 19, 20, 25 и 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон
и 47/2018), члана 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, 101/2016 – др. закон и 37/2019), дoнeлa јe
ОДЛУКА O ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.
У члану 35. став 1. Статута Градске општине Стари град („Службени лист грaдa Бeoгрaдa“, брoј
4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018 и 73/2019), мењају се тачке 12а),
13) и 15) тако да исте сада гласе:
"12а) разматра извештаје о раду, даје сагласност на статуте и програме рада установа чији је оснивач,
даје сагласност на ценовник услуга установа чији је оснивач, и обавља и друге послове у својству
оснивача у складу са актом о оснивању, овим Статутом и законом;"
"13) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре установа, органа
и организација чији је оснивач;"
"15) бира и разрешава локалног омбудсмана;“.
Члан 2.
После члана 60. Статута, брише се поднаслов "Административна комисија".
Члан 3.
У члану 72. Статута, брише се став 3.
Досадашњи став 4. сада постаје став 3.
Члан 4.
У члану 76. Статута, мења се став 3. тако да исти сада гласи: "О поднетој оставци члана Већа
градске општине, председник Скупштине градске општине обавештава одборнике на почетку прве
наредне седнице Скупштине градске општине."
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Овлашћује се Савет за прописе Скупштине градске општине Стари град да утврди пречишћен
текст Статута градске општине Стари град.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда“.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Мила Поповић
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