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Скупштина градске општине Стари град у Београду, на седници одржаној дана 27. 12. 2022. 
године, по прибављеном мишљењу Савета за прописе, на основу члана 15. став 1. тачка 18. и члана 35. 

став 1. тачка 2. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – 
други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), донела је   

 

ОДЛУКУ 
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ СТАРИ ГРАД 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређују се сталне манифестације у области културе, туризма, спорта и у другим 
областима друштвеног живота, које су од значаја за Градску општину Стари град (у даљем тексту: 

манифестације) и друга питања од значаја за те манифестације. 

 
Члан 2. 

Сталне манифестације од значаја за Градску општину Стари град су: 
 

- Староградска зима, 

- Јевремова улица сусрета, 
- Староградско лето. 

 
Члан 3. 

 
 За организацију манифестација из члана 2. ове одлуке и сва остала питања од значаја за ове 

манифестације биће задужена Комисије за манифестације Градске општине Стари град (у даљем тексту: 

Комисија) коју ће образовати председник Градске општине Стари град. 
 

Члан 4. 
 

Манифестација има правила. 

 
Комисија ће за сваку манифестацију предложити правила, програмски садржај, износ средстава 

потребних за реализацију програма (предлог програма и предрачуна трошкова), место и време 
одржавања, рокове за реализацију и носиоце активности и доставити Већу градске општине Стари град 

(у даљем тексту: Веће) на усвајање. 

 
Члан 5. 

 
Комисија је задужена да организује реализацију манифестације у сарадњи са унутрашњим 

организационим јединицама Управе градске општине Стари град и другим установама, институцијама и 
удружењима. 

 

Члан 6. 
 

Комисија одговара Већу за реализацију манифестације и за наменско трошење средстава. 
 

Извештај о одржаној манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и уметничком 

нивоу програма манифестације, посећености, медијској кампањи и сл, Комисија доставља Већу 
најкасније у року од 30 дана од дана завршетка манифестације. 
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Члан 7. 
 

Средства за одржавање манифестација обезбеђују се у буџету Градске општине Стари град на основу 

сагледаног програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположивим средствима. 
 

Поред средстава из става 1. овог члана, средства за одржавање манифестација могу се обезбеђивати и 
из других извора, у складу са законом. 

 
Члан 8. 

 

О реализацији ове одлуке стараће се Кабинет председника градске општине Стари град, Одељење за 
друштвене делатности и пројекте развоја и Одељење за буџет и финансије Управе градске општине 

Стари град. 

Члан 9. 

 

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

             

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ         
                    ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

                                     Душан Петрић 


