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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 03. 
априла 2013. године, на основу члана 19. и 104. Статута Градске општине 
Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09 и 15/10) донела 
је 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

 
У Статуту Градске општине Звездара („Службени лист града 

Београда“ број 43/08,43/09 и 15/10) врши се измена и допуна и то: 
 

Члан 1. 
 

У поглављу I – Основне одредбе, врше се измене: 
- мења се назив члана 8. тако да гласи: „Празник Градске општине 

Звездара и слава Градске општине Звездара“, и  
 

- мења се члан 8. тако да исти сада гласи: 
  

„Градска општина обележава и прославља 16. октобар као празник 
Градске општине Звездара. 
 Градска општина прославља Сретење Господње као славу градске 
општине.“ 
 

Члан 2. 
 

У поглављу IV– Oргани Градске општине, под 1. Скупштина Градске 
општине –  Надлежност,  у члану 19.  тачка 12. мења се и гласи: 
 

„Именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 
организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директоре 
установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим 
оних која су по одредбама овог статута у надлежности другог органа. 

Именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа 
чији је оснивач; даје сагласност на њихове статуте, на годишње програме 
пословања, на финансијске извештаје, на одлуке о задуживању јавних 
предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним 
променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели 
добити, односно начину покрића губитака, као и на друге одлуке у складу са 
законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса, као и 
оснивачким актом, и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим 
оних која су по одредбама овог статута у надлежности другог органа.“ 
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Члан 3. 
 

У осталом делу Статут остаје неизмењен. 
 
 

Члан 4. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 13.11. 
2008. године и Одлукама о изменама и допунама Статута донетим на 
седницама Скупштина одржаним 25.9.2001. и 12.05.2010. године, донела је 
Статут Градске општине Звездара.   

На предлог Већа Градске општине Звездара Скупштина Градске 
општине на седици одржаној 24. децембра 2012. године, донела је 
Закључак XI број 06 – 48/2012 и на седници одржаној 03.4.2013. године, 
донела је Закључак  XI број 06 – 11/2013 да се приступи промени Статута 
којом би се утврдио празник који би обележавала Градска општина 
Звездара и усагласио Статут са Законом о јавним предузећима.   
 Комисија за израду нацрта Одлуке о промени Статута Градске 
општине Звездара на седници одржаној 03.4.2013. године, припремила је 
нацрт Одлуке о измени и допуни Статута Градске општине Звездара и 
доставила га Већу Градске општине Звездара. 
 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 03.4.2013. 
године, утврдило је предлог Одлуке о измени и допуни Статута Градске 
општине Звездара. 
 У складу са напред наведеним, Скупштина Градске општине 
Звездара доноси Одлуку о измени и допуни Статута Градске општине 
Звездара. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
XI   број   011 – 1- 17     -    03. април 2013. године 

Б е о г р а д 
 
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
    Драган Радуловић           Душан Игњатовић, с.р. 


