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Скупштинa Градске општине Звездара на седници одржаној 08. јула 2015. године, на
основу члана 19. и 104. Статута Градске општине Звездара («Службени лист града
Београда» број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, и 41/13-испр.), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
У Статуту Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08,
43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр.) врше се измене и допуне и то:
Члан 1.
У члану 1. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Све именице које се користе у овом Статуту у мушком роду, а имају и женски род,
подразумевају и истовремено обухватају све именице у женском роду. Именице које
означавају службене позиције и функције у органима Градске општине Звездара користе се у
облику који изражава пол лица које је њихов носилац“
Члан 2.
У члану 19. додаје се тачка 8. која гласи:
„доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар);“
У истом члану тачка 17. мења се и гласи:
„организује вршење послова правне заштите, својих права и интереса и поставља и
разрешава Општинског правобраница и заменике Општинског правобраниоца Градске
општине Звездара“.
Тачке 8. до 29. постају тачке 9. до 30.
Члан 3.
Мења се назив члана 60. тако да гласи: „Општинско правобранилаштво Градске
општине Звездара“.
Члан 60. мења се, тако да исти сада гласи:
„Послове правне заштите имовинских права и интереса Градске општине обавља
Општинско правобранилаштво Градске општине Звездара.
Делокруг организације и рад Општинског правобранилаштва Градске општине
Звездара уређује се посебном Одлуком Скупштине Градске општине Звездара.“
Члан 4.
У осталом делу Статут остаје неизмењен.
Члан 5.
Овa Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Београда“.
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Oбразложење
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 13.11.2008. године и
Одлукама о изменама и допунама Статута донетим на седницама Скупштина одржаним
25.9.2009, 12.05.2010, 03.04.2013. и 10.07.2013. године, донела је Статут Градске општине
Звездара.
У складу са одредбом члана 104. Статута Градске општине Звездара, Скупштина
одлучује о приступању 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.
На седници Скупштине од 03.06.2015. године донет је Закључак да се приступи
промени Статута тако да се се исти усклади са Законом о забрани дискриминације ("Сл.
гласник РС", бр. 22/2009), Законом о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 55/2014) и
Статутом града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 39/08, 6/10 и 23/13).
Одредбом члана 15. Устава Републике Србије предвиђено је да држава јемчи
равноправност жена и мушкараца и развија политику једнаких могућности, док је одредбом
члана 21. забрањена свака дискириминација, непосредна или посредна, по било ком основу,
а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и
психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена
Законом о забрани дискириминације, који предвиђа да дискриминација и дискриминаторно
поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање,
односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на
лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или
прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној
припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу,
родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским
особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу,
осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
Законом о забрани дискириминације предвиђени су посебни облици дискриминације,
а одредбом члана 6. предвиђено је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или
група лица, због његовог, односног, њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији,
било којим актом, радњом или пропуштањем стављају или су стављени у неповољнији
положај. Дискириминација на основу пола, у складу са одредбом 20. Закона о забрани
дискриминације, постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно
начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском,
културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.
Органи јединице локалне смоуправе су обавезни да прате остваривање
равноправности засноване на полу у свим областима друштвеног живота, као и примену
међународних стандарда и уставом зајемчених права у овој област, да развијају активну
политику једнаких могућности у свим областима друштвеног живота и да, у оквиру својих
надлежности, обезбеђују равноправност полова и остваривање једнаких могућности и
подстичу и унапређују равноправност полова.
Заштитник грађана донео је Упутство о стандардизованом недискриминаторном
говору и понашању, у којем се истиче да је језик родне равноправностироднодиференцирани језик.
Законом о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/2014) послове правне
заштите имовинских права и интереса Градске општине обавља Општинско
правобранилаштво Градске општине Звездара. Функцију обавља Општински правобраниоц и
заменици Општинског правобраниоца, које поставља Скупштина Градске општине Звездара.
Статутом града Београда предвиђено је да Градска општина као посао врши
доношење планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (киосци, тезге и дргуги покретни мобилијар), што је утврђено и
одредбом члана 14. тачка 7. Статута Градске општине Звездара. На основу предложење
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измене Статута, вршење посла из члана 14. тачка 7. поверава се у надлежност Скупштине
Градске општине Звезада.
Комисија Скупштине Градске општине Звездара за израду нацрта Одлуке о промени
Статута Градске општине Звездара сачињава нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута
Градске општине Звездара и доставља Већу Градске општине Звездара.
Утврђен предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Градске општине Звездара
у складу са чланом 105. Статута Градске општине Звездара, Веће доставља Скупштини на
разматрање и доношење.
Скупштина у складу са чланом 104. Статута одлучује о предлогу за промену Статута.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
XI број 011 – 1- 36 - 08. јули 2015. године
Београд

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Драган Радуловић

ФМ 1200-1.47

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Игњатовић, с.р.

* Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми на адреси //kabinet/ISO

