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Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeдници одржаној дана 15.10.2020. гoдинe, по 
прибављеном мишљењу Савета за прописе, на основу члaнa 35. став 1. тачка 1, члана 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, 73/2019 и 3/2020), а у вези са одредбама 
члана 11, 19, 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 

– др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), дoнeлa јe 
 

ОДЛУКУ O ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 
 

Члан 1. 

 
У Статуту Градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa“, брoј 4/2014 – други 

пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019 и 3/2020), у члану 113. став 4. после 

речи „Скупштине градске општине“, додаје се зарез и речи: „осим када Скупштина градске општине 
одлучи да се приступи промени Статута, закључком о приступању промени Статута одређује Комисију 

за израду нацрта акта о промени Статута, одређује њене задатке и рок за израду нацрта одлуке о 
промени Статута“. 

 

У истом члану после става 4. додаје се нови став који гласи: 
 

„Након израде нацрта, Комисија нацрт одлуке о промени Статута доставља Већу градске општине, 
ради утврђивања предлога одлуке о промени Статута градске општине и достављања Скупштини 

градске општине на усвајање.“ 
 

Члан 2. 

 
После члана 113. додаје се нови члан који гласи: 

 
„Члан 113а. 

 

„Веће градске општине може одлучити да се о нацрту акта о промени Статута спроведе јавна 
расправа, у ком случају Веће градске општине утврђује нацрт акта о промени Статута двотрећинском 

већином гласова од укупног броја чланова и доставља га на јавну расправу. 
 

Веће градске општине утврђује предлог акта о промени Статута двотрећинском већином гласова од 
укупног броја чланова и доставља га Скупштини градске општине на усвајање, по претходно 

прибављеном мишљењу савета за прописе. 

 
Приликом утврђивања предлога акта о промени Статута, Веће градске општине водиће рачуна о 

предлозима и сугестијама датим у јавној расправи, ако је иста спроведена.“ 
 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“. 
  

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                     ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

                   Душан Петрић 


