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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 13. јуна 2013. године, на основу члана 65. у
вези члана 15. став 1. тачка 1. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда“, број
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12), д о н е л а
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Статуту градске општине Врачар („Сл.лист града Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12
и 44/12), после члана 6. додаје се члан 6а и гласи:
„Градска општина Врачaр има право коришћења на стварима које су у јавној својини града.
Градска општина Врачар има право јавне својине на покретним и непокретним стварима
неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са посебном одлуком Скупштине
града.“
Члан 2.
У члану 8. став 1. тачка 5. брише се.
У истом члану и ставу, после тачке 6. додаје се нова тачка 6а која гласи:
„доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на
површинама јавне намене (киосци, тезге и други мобилијар) по претходно прибављеној сагласности
организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге
надлежне организације у складу са прописом Града;“
У истом члану и ставу, у тачки 7. после заграде и запете додају се речи „балон хала спортске
намене;“
У истом члану и ставу, тачка 9. мења се и гласи:
„стара се о одржавању комуналног реда у градској општини, спроводи прописе којима се уређује
комунални ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине;
врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;“
У истом члану и ставу, тачка 10. мења се и гласи:
„обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине
пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са
законом и другим актима Града;“
У истом члану и ставу, тачка 12. после речи „старатеља“ додају се речи: „чије дете није
благовремено уписано, односно не похађа припремни предшколски програм,“
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У истом члану и ставу, тачка 14. мења се и гласи:
„доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја
спорта на нивоу Града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју;
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана
у области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта;“
У истом члану и ставу, тачка 15. мења се и гласи:
„спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе Града; утврђује
акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен са акционим планом за
спровођење стратегије за младе Града; може основати савет за младе на нивоу градске општине;
обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и удружења за младе, која
делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за
младе на свом подручју;“
У истом члану и ставу, после тачке 16. додаје се нова тачка 16а која гласи:
„одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало ван продајног
објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;“
У истом члану и ставу, у тачки 17. речи „јавне расвете и сл.“ замењују се речима: „јавног
осветљења и сл.“
У истом члану и ставу, тачка 17а мења се и гласи:
„учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у
ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, учествује у развоју цивилне
заштите и спровођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом
подручју, у складу са законом и актима Града;“
У истом члану и ставу, тачка 18. мења се и гласи:
„управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења у складу са законом;“
У истом члану и ставу, у тачки 23. речи: „организацијама инвалида“ замењују се речима:
„организацијама особа са инвалидитетом“
У истом члану и ставу, тачка 6. постаје тачка 5. док тачка 6а, постаје тачка 6.
Члан 3.
После члана 8. додаје се назив члана и нови члан 8а. који гласи:
„ПОСЛОВИ КОЈЕ МОГУ ВРШИТИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ “
Члан 8а.
„Градска општина може на основу акта градоначелника, у име и за рачун Града, спроводити
поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење,
грађевинског земљишта у јавној својини Града ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене
грађевинске поврђине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини Града непосредном погодбом ради легализације објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине, у складу за законом и актима Града.“
Члан 4.
У члану 15. став 1. тачка 13. мења се и гласи:
„именује и разрешава управни и надзорни одбор установе, организације и службе 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;“
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У истом члану и ставу, после тачке 13. додаје се нова тачка 13а која гласи:
„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,
овим статутом, као и оснивачким актом;“
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Прописи градске општине Врачар остају на снази до њиховог усклађивања са одредбама ове
одлуке.
Прописи градске општине Врачар ускладиће се са одредбама ове одлуке у року од 6 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Градска општина Врачар наставља да решава у поступцима који су започети, а нису окончани до
дана ступања на снагу Одлуке о промени Статута града Београда („Сл.лист града Београда“, бр.23/13), а
који се односе на захтеве из члана 77. став 1. тачка 5. Статута градске општине Врачар („Сл. лист града
Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12).
Члан 7.
Задужује се Комисија за прописе, управу и административно-мандатна питања Скупштине
градске општине Врачар да на основу усвојених измена и допуна утврди пречишћен текст Статута
градске општине Врачар.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу града Београда“.
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-35/2013-VIII/5 – 13. јун 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА
др Тијана Благојевић, с.р.
Тачност преписа оверава
секретарка
Биљана Мировић

Ознака: П.2.01-2

Страна 3 од 1

