
Градско веће Града Београда на седници одржаној 13. 
октобра 2016. године, на основу члана 26. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 54. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а 
у складу са чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕО-

ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО”

1. Даје се сагласност на Посебан програм коришћења 
субвенција из буџета града Београда за 2016. годину, ЈП 
„Градско стамбено”, број 2350/1 од 27. јула 2016. године, који 
је донео Надзорни одбор ЈП „Градско стамбено”, Одлуком 
број 2350/7 од 27. јула 2016. године.

2. Задужују се Секретаријат за комуналне и стамбене по-
слове, Секретаријат за заштиту животне средине и Секрета-
ријат за финансије да се старају о реализацији овог решења.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градско веће Градa Београдa 
Број 3-1371/16-ГВ, 13. октобра 2016. године

Председник
Синиша Мали, ср.

Градско веће Града Београда на седници одржаној 13. 
октобра 2016. године, на основу члана 26. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – 
др. закон) и члана 54. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), а у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КО-
РИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП „ХИПОДРОМ БЕОГРАД” 

ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција 
ЈП „Хиподром Београд” за 2016. годину, у складу са реба-

лансом Програма пословања за 2016. годину ЈП „Хиподром 
Београд”, који је донео Надзорни одбор Одлуком број 328 
од 9. септембра 2016. године.

2. Задужују се Секретаријат за спорт и омладину, Секре-
таријат за заштиту животне средине и Секретаријат за фи-
нансије да се старају о реализацији овог решења.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градско веће Градa Београдa 
Број 66-1370/16-ГВ, 13. октобра 2016. године

Председник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркира-
лиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пре-
чишћен текст, 37/11, 42/11 – испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14 
и 96/16), и члана 23. Одлуке о Градској управи Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13 – пречишћен 
текст, 9/13 – испр., 61/13, 15/14, 34/14, 37/14, 44/14, 75/14, 
89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 37/16 и 73/16), секретар Секрета-
ријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАР-
КИРАЛИШТИМА

1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 44/09, 2/10, 9/10, 45/11, 36/13, 
11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16 и 91/16) у 
тачки 3. став 1. алинеја 1. после подтачке 14. додаје се нова 
подтачка која гласи:

„15) Владимира Поповића – Но ви Београд”
2. У тачки 8. став 1. додаје се алинеја која гласи:
„– Владимира Поповића – Нови Београд”
3. У тачки 8. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Физичка лица (станари, инвалиди), предузетници и 

правна лица (корисници пословног простора) са адресама 
у наведеним улицама на Новом Београду, могу користити 
повлашћену паркинг карту у свим наведеним улицама ис-
кључиво на Новом Београду, изузев у Булевару Милутина 
Миланковића (од Омладинских бригада до Тошиног бу-
нара) – Нови Београд и Владимира Поповића – Нови Бе-
оград.

Година LX Број 102 21. октобар 2016. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA



Број 102 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. октобар 2016.

Физичка лица (станари, инвалиди), предузетници и 
правна лица (корисници пословног простора) на адреси 
Булевар Милутина Миланковића (од Омладинских брига-
да до Тошиног бунара) – Нови Београд могу користити по-
влашћену паркинг карту искључиво у Булевару Милутина 
Миланковића (од Омладинских бригада до Тошиног буна-
ра) – Нови Београд, а физичка лица (станари, инвалиди), 
предузетници и правна лица (корисници пословног прос-
тора) на адреси Владимира Поповића – Нови Београд могу 
користити повлашћену паркинг карту искључиво у Улици 
Владимира Поповића – Нови Београд.”

4. После тачке 8. додаје се нова тачка 8а која гласи: 
„8а. Изван зонираног подручја, корисници јавног пар-

киралишта могу без плаћања користити општа паркира-
лишта из тачке 3. став 1. подтачка 15. уколико су власници 
регистрованог возила, имаоци важеће персонализоване 
електронске смарт картице за јавни линијски превоз са уп-
лаћеном претплатном картом за текући месец, годину дана, 
календарску годину или којом остварују право на бесплат-
ни превоз и на чији је захтев регистарска ознака возила и 
идентификациони број важећe персонализованe електрон-
ске смарт картице за јавни линијски превоз унесен у елек-
тронски систем контроле паркирања предузећа, искључиво 
у улици:

– Владимира Поповића – Нови Београд”.

4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV – 01 број 344.16-2018/2016, 18. октобра 2016. године

Секретар
Душан Рафаиловић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
СМАЊЕЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У СЕПТЕМБРУ 

2016. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статитстике обавешта-
ва кориснике да смањење потрошачких цена, у Граду Бео-
граду, у септембру 2016. године износи 0,5% у односу на 
претходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-121/2016, 13. октобра 2016. године

Помоћник секретара
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

РАКОВИЦА

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 19. тачка 
6. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, 45/08, 10/10, 7/12, 35/13 и 94/14), члана 13. 
Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда” бр. 14/05, 2/07, 
17/09) и члана 107. Пословника Скупштине Градске општи-
не Раковица („Службени лист Града Београда” бр. 57/08, 
41/12, 50/15 и 22/16), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА

I. Скупштина Градске општине Раковица, као јавно при-
знање општине у 2016. години, додељује Повељу Градске 
општине Раковица:

1) Област културе:
Стевану Лабудовићу, филмском камерману и фотогра-

фу, заслужном грађанину Народне Демократске Републике 
Алжир и вишедеценијском становнику насеља Миљаковац, 
због изузетног доприноса на пољу филма и фотографије;

2) Научна и културно-духовна област:
Мр Наташи Николић, директорки Центра за културу и 

образовање Раковица, за допринос развоју Градске општи-
не Раковица у научно-образовној и културно-духовној об-
ласти;

3) Образовно-васпитна и педагошка област:
а) Основној школи „Иво Андрић”, за успешно обављање 

свих активности везаних за реализацију образовно васпит-
ног рада;

б) Слободану Прентићу, бившем директору Машинске 
школе „Радоје Дакић”, због изузетног доприноса у поди-
зању квалитета образовања у овој школи.

II. Скупштина Градске општине Раковица, као јавно 
признање општине у 2016. години, додељује Захвалницу 
Градске општине Раковица:

1) Хуманитарна област:
а) Милету Милосављевићу, Жељку Филиповићу, Зорану 

Пенџеру и Марку Глигоријевићу, вишеструким даваоцима 
крви, који из године у годину несебично помажу онима 
којима је та помоћ најпотребнија;

б) Татјани Милишић, менаџерки Карате клуба „РАКО-
ВИЦА–КАНОН”, јер је својим радом и из личних средста-
ва, у сарадњи са „Банком хране” свакодневно помагала 
како појединце, тако и установе са територије ГО Рако-
вица; 

в) „Црвеном крсту Раковица” за изузетне резултате у 
разним хуманитарним активностима, а посебно на плану 
афирмације, едукације и мотивисања грађана ГО Раковица 
за добровољно давање крви; 

2) Образовно-васпитна област:
а) Јасмину Николовском, директору Гимназије „Пар-

тријарх Павле”, због свог залагања у циљу побољшања 
наставе и квалитета услова рада ученика; 

б) Дечијем вртићу „Канаринац”, за пројекат који се ради 
по Пројекту MAIND UP, у сарадњи са Фондацијом Новака 
Ђоковића

в) Славенки Мирков, бившој директорки Основне шко-
ле „Франце Прешерн”, за допринос у образовању и васпи-
тању младих, основношколског узраста; 

г) Ани Пешут, професорки српског језика и књижев-
ности Гимназије „Партријарх Павле”, за освојено друго ме-
сто на Републичком такмичењу из књижевности; 
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д) Гордани Апостоловић, професорки географије Гимна-
зије „Партријарх Павле”, за освојено друго место на репу-
бличком такмичењу из географије; 

3) Област екологије:
а) Заводу за биоциде и медицинску екологију, због зала-

гања у пружању услуга дезинфекције и дератизације ром-
ских насеља на територији ГО Раковица;

4) Област културе:
а) Саши Бајићу, управнику КУД „Димитрије Котуровић” 

због афирмације културног аматеризма и очувања српске 
националне баштине, чиме се ово друштво сврстава у ред 
једног од најбољих културно уметничких друштава на тери-
торији Републике Србије;

б) Милану Недељковићу, дипл. инж. орг. рада, за свеукуп-
ни допринос у развоју културе на територији ГО Раковица;

5) Област друштвеног ангажовања:
а) Дијани Чаликјан, Руководиоцу одељења Националне 

службе запошљавања Раковица, због помоћи у реализацији 
Сајма запошљавања, обуке – Пут до успешног предузетни-
ка, бесплатних часова енглеског језика и бесплатне основне 
информатичке обуке;

6) Област привреде:
а) Драгу Ашћерићу, власнику фирме „Енерго Драгон” 

д.о.о., за допринос у одржавању концерта у оквиру мани-
фестације „Раковичко лето” 2016. 

7) Комунална област:
а) Момчилу Марсенићу, руководиоцу ЈКП „Зелени-

ло – Београд” – погон Раковица, због изузетног залагања 
за уређење паркова, дечјих игралишта, спортских терена и 
других зелених површина на територији градске општине 
Раковица.

III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-71/2016-IV, 14. октобра 2016. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године, Александру Маринковићу, са изборне 
листе Александар Вучић – Србија побеђује.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

На основу члана 142. став 14. Закона о јавном информисању и 
медијима („Службени гласник РС”, број 83/14 и 58/15), члана 14. 
став 3. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11, 
71/12 и 83/14), члана 9. став 4. Уредбе о преносу капитала без нак-
наде запосленима код издавача медија („Службени гласник РС”, 
број 65/15), Закључка Агенције за приватизацију Републике Ср-
бије о обустави поступка приватизације субјекта приватизације 
Јавног предузећа за информисање „Радио–Лазаревац”, Лазаревац 
Ул. Карађорђева бр. 20. број: 10-3616/15-12/07 од 28. октобра 2015. 
године и члана 24. став 1. тачка 4. Статута Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, број 43/08, 15/10 и 44/13), 
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
дана 14. октобра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ПОСТОЈАЊА И УКИДАЊУ ИЗДА-
ВАЧА МЕДИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИ-

САЊЕ „РАДИО–ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Овом одлуком укида се и престаје да постоји издавач 

медија Јавно предузеће за информисање „Радио–Лазаре-
вац”, Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 20 (у даљем тексту: 
Јавно предузеће), 14. октобра 2016. године, због обуставе 
поступка приватизације.

Јавно предузеће је основано Одлуком Скупштине 
општине Лазаревац број 6-162/92-VI од 15. децембра 1992. 
године и уписано у Регистар привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре, под бројем БД 30903, ма-
тични број 17061259.

Оснивач Јавног предузећа је Градска општина Лазаре-
вац, Ул. Карађорђева број 42, матични број 17329251.

Члан 2.
Оснивач медија ће агенцији за привредне регистре подне-

ти захтев за брисање медија из Регистра медија сходно члану 
9. став 4. Уредбе о преносу капитала без накнаде запосленима 
код издавача медија („Службени гласник РС”, број 65/15).

Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину јавног преду-

зећа коју чине прво својине на покретним стварима, право 
коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и 
друга имовинска права, преузима Градска општина Лазаревац.

Члан 4.
Документацију насталу у раду јавног предузећа, а која 

представља архивску грађу, преузима Градска општине Ла-
заревац на даљу надлежност, у складу са законом.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о оснивању Јавног предузећа за информисање „Радио–Ла-
заревац” у Лазаревцу („Службени лист Града Београда”, бр. 
27/92, 10/93, 6/97, 2/02, 2/05 и 12/13).

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе сва 
општа акта јавног предузећа и престаје мандат свим члано-
вима органа управљања јавног предузећа.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 39–41. 
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац – пре-
чишћен текст („Службени лист Града Београда”, број 30/14), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АД-
МИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за члана Комисије за кадровска и администра-
тивна питања Скупштине Градске општине Лазаревац, из 
реда одборника, Јована Давидовац из Лазаревца.

2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за 
мандатни период за који је изабрана Скупштина градске 
општине.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 39–41. 
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац – пре-
чишћен текст („Службени лист Града Београда”, број 30/14), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 
ЖАЛБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Комисије за представке и жалбе 
Скупштине Градске општине Лазаревац, из реда одборника:

– Јелена Јаковљевић из Лазаревца;
– Бојан Ђорђевић из Дрена;
– Данијела Дојић из Степојевца;
– Јелица Радосављевић из Лазаревца;
– Мирослав Николић из Чибутковице.
2. Чланови радног тела из тачке 1. овог решења бирају се 

за мандатни период за који је изабрана Скупштина градске 
општине.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 39–41. 
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац – пре-
чишћен текст („Службени лист Града Београда”, број 30/14), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове комисије за прописе Скупштине 
Градске општине Лазаревац, из реда одборника:

– Сања Малетин из Лазаревца;
– Радиша Синђелић из Вреоца;
– Зоран Живановић из Лазаревца;
– Игор Госпавић из Лазаревца;
– Владислав Јанковић из Лазаревца.
2. Чланови радног тела из тачке 1. овог решења бирају се 

за мандатни период за који је изабрана Скупштина градске 
општине.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 39–41. 
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац – пре-
чишћен текст („Службени лист Града Београда”, број 30/14), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТA ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Савета за комуналне делатности 
и заштиту животне средине Скупштине Градске општине 
Лазаревац, из реда одборника:

– Бранко Мирковић из Барошевца;
– Чедомир Мартиновић из Брајковца;
– Бојан Стевић из Лазаревца;
– др Ивко Марић из Лазаревца;
– Бранко Новаковић из Лазаревца.
2. Чланови радног тела из тачке 1. овог решења бирају се 

за мандатни период за који је изабрана Скупштина градске 
општине.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седни-
ци одржаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 
24. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) 
и члана 39–41. Пословника Скупштине Градске општине 
Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист Града Бео-
града”, број 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАН-
СИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Савета за буџет и финансије 
Скупштине Градске општине Лазаревац, из реда одборника:

– Бојан Стевић из Лазаревца;
– Јована Давидовац из Лазаревца;
– Вељко Симић из Лазаревца;
– Јован Милојевић из Лазаревца;
– Миливоје Николић из Лазаревца.
2. Чланови радног тела из тачке 1. овог решења бирају се 

за мандатни период за који је изабрана Скупштина градске 
општине.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 21. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 15/16), члана 11б. став 1. Одлуке о оснивању Ја-
вног предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 17/95, 4/01, 2/02, 56/08, 12/13, 22/13 
и 95/16), члана 24. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) 
и члана 96. став 3. Пословника Скупштине Градске општи-
не Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист Града 
Београда”, број 30/14), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Констатује се да је Милу Ранковићу, из Миросаљаца, 
престала функција председника Надзорног одбора Јавног 
предузећа Дирекција Лазаревац са 14. октобром 2016. годи-
не, због подношења оставке.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 Број: 06-151/16 од 14. oктобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. тачка 6а. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда” бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 11а. став 2. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01, 2/02, 56/08, 12/13, 22/13 и 
95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИ-

РЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се функције члана Надзорног одбора ЈП Ди-
рекција Лазаревац Бранко Димитријевић, дипл. инж. елек-
тротехнике из Барзиловице, са даном доношења решења.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 14. октобра 2016. године, на основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16), чла-
на 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда” бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 11a. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01, 2/02, 56/08, 
12/13, 22/13 и 95/16), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-

НОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Надзорни одбор ЈП Дирекција Лазаре-
вац, на период од четири године, почев од наредног дана од 
дана доношења решења, и то:

за председника
– Родољуб Ђуровић, дипл. маш. инж. из Лазаревца
за члана 
– Слободан Матић, дипл. економиста из Великих Црљена.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Лазаревац

III-09 број 06-151//16, 14. октобра 2016. године
Председник

Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. тачка 6а. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда” бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 9а. став 2. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаре-
вац” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 23/11 – 
пречишћен текст, 62/12, 12/13, 29/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-

НОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се функције председника Надзорног одбо-
ра ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац Радован Милановић, дипл. 
руд. инж. из Лазаревца, са даном доношења решења.
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2. Разрешава се функције члана Надзорног одбора ЈПКП 
„Лазаревац” Лазаревац Драго Милошевић, дипл. економи-
ста из Лазаревца, са даном доношења решења.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 17. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда” бр. 43/08, 15/10 и 
44/13) и члана 9a. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 23/11 – пречишћен текст, 62/12, 
12/13, 29/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-

НОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лаза-
ревац, на период од четири године, почев од наредног дана, 
од дана доношења решења, и то:

за председника:
– Славиша Живковић, дипл. инж. саобраћаја из Лазаревца,
за члана:
– Радован Милановић, дипл. руд. инж. из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. тачка 6а. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда” бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 22а. став 2. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
број 32/07 – пречишћен текст, 12/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

„ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се функције члана Надзорног одбора ЈП 
„Топлификација” Лазаревац Славољуб Сајић, дипл. маш. 
инж. из Лазаревца, са даном доношења решења.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 14. октобра 2016. године, на основу члана 17. став 3. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда” бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 22а. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст, 12/13, 45/15 и 95/16), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-

НОГ ОДБОРА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Надзорни одбор ЈП „Топлификација” 
Лазаревац, на период од четири године, почев од наредног 
дана од дана доношења решења, и то:

за председника:
– Горан Ђорђевић, дипл. економиста из Лазаревца,
за члана:
– Миле Ранковић, дипл. инж. менаџмента из Миросаљаца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Лазаревац

III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године
Председник

Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 14. октобра 2016. године, на основу члана 44. став 2. Закона 
о култури („Службени гласник РС” број 72/09, 13/16 и 30/16 – 
испр.) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕН-
ТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за култу-
ру Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода 
за 2016. годину, који је под бројем 771 донео Управни одбор 
Центра за културу Лазаревац на седници одржаној 15. де-
цембра 2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10 и 44/13) и члана 12. став 3. Одлуке о оснивању Установе 
културе „Прво приградско позориште „Лазаревац” Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 6/09 и 12/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
РАДА ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЛАЗАРЕ-

ВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на План и програм рада Првог при-
градског позоришта Лазаревац за 2016. годину, који је донео 
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Управни одбор Првог приградског позоришта Лазаревац, под 
бројем 9/16 на седници одржаној 22. августа 2016. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 14. октобра 2016. године, на основу члана 24. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 11. Одлуке о осни-
вању Туристичке организације градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, број 16/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУ-
РИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке ор-
ганизације градске општине Лазаревац за 2016. годину са 
финансијским планом за 2016. годину, који је под бројем 
168/15 донео Управни одбор Туристичке организације град-
ске општине Лазаревац на седници одржаној 28. децембра 
2015. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-151/16, 14. октобра 2016. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 59 Пословника Скупштине Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 
6/11) и Закључка Скупштине Градске општине Обреновац 
VII-01 бр. 020-162 од 2. септембра 2016. године, Комисија за 
прописе Скупштине Градске општине Обреновац, на сед-
ници одржаној 26. септембра 2016. године, утврдила је пре-
чишћени текст Пословника Скупштине Градске општине 
Обреновац.

Пречишћени текст Пословника Скупштине обухвата 
Пословник Скупштине Градске општине Обреновац обја-
вљен у „Службеном листу Града Београда”, број 6/11 и Од-
луку о измени и допуни Пословника Скупштине Градске 
општине објављену у „Службеном листу Града Београда”, 
број 85/16.

Пречишћени текст пословника не садржи одредбе у 
којима је одређено време ступања на снагу наведених аката.

Комисија за прописе
Скупштине Градске општине Обреновац

VII-01 бр. 020-166,  26. септембра 2016. године

Председник
Слободан Ћирић, ср.

ПО С ЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

(пречишћен текст)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређује се конституисање, организа-

ција и рад Скупштине Градске општине Обреновац (у даљем 
тексту: Скупштина) и радних тела Скупштине, поступак из-
бора и разрешења извршних органа градске општине, начин 
остваривања права и дужности одборника и друга питања 
везана за рад Скупштине и радних тела Скупштине. 

Члан 2.
Скупштину представља председник Скупштине.

Члан 3. 
Скупштина има печат округлог облика, који садржи грб 

Републике Србије и текст исписан у складу са законом на 
српском језику, ћириличним писмом у концентричним кру-
говима око грба: „Република Србија /у првом кругу/; Град 
Београд – Градска општина Обреновац /у другом кругу/; 
Скупштина градске општине /у трећем кругу/; мали грб Ре-
публике Србије /у средини печата/; Обреновац /у дну печа-
та исписано седиште органа/ и редни број печата – означен 
римском цифром I или II /између грба и седишта органа/”.

II. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

1. Конститутивна седница

Члан 4. 
Конститутивну седницу Скупштине заказује председ-

ник Скупштине претходног сазива у року од 15 дана од 
дана објављивања коначних резултата избора, с тим да се 
Скупштина конституише у року од два месеца од дана обја-
вљивања коначних резултата избора. 

Конститутивном седницом Скупштине, до избора пред-
седника Скупштине, председава најстарији одборник (у 
даљем тексту: председавајући). Ако најстарији одборник 
не може или не жели да председава, седницом Скупштине 
председава следећи најстарији присутни одборник, а у раду 
му помажу по један најмлађи одборник са две изборне листе 
које су добиле највећи број одборничких мандата и секретар 
Скупштине претходног сазива. Уколико одборници са из-
борне листе не одреде одборника, то право стичу одборници 
са следеће изборне листе по броју одборничких мандата.

Председавајући има сва права и дужности председника 
Скупштине у погледу председавања седницом.

Ако председник Скупштине претходног сазива не закаже 
конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, седни-
цу без одлагања заказује најстарији одборник новог сазива, 
односно следећи најстарији одборник који то прихвати.

Уз позив за прву седницу одборницима се обавезно 
доставља Статут Градске општине Обреновац, Пословник 
Скупштине Градске општине Обреновац и Одлука о Управи 
Градске општине Обреновац. 

Члан 5.
На конститутивној седници врши се потврђивање ман-

дата одборника, бира се председник Скупштине и поставља 
секретар Скупштине.

На конститутивној седници, по правилу, бира се и заме-
ник председника Скупштине, поставља заменик секретара 
Скупштине и врши избор чланова Мандатно-имунитетске 
комисије и Комисије за кадровска и административна питања.
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Члан 6. 
Скупштина се сматра конституисаном избором пред-

седника Скупштине и постављењем секретара Скупштине. 

2. Потврђивање мандата одборника

Члан 7. 
Одборници стичу права и дужности одборника Скупшти-

не даном потврђивања мандата на конститутивној седници.

Члан 8. 
Скупштина на конститутивној седници потврђује ман-

дате одборницима на основу извештаја Верификационог 
одбора (у даљем тексту: Одбор).

Члан 9. 
На почетку конститутивне седнице Скупштине предсе-

давајући предлаже састав Одбора. 
Одбор има три члана и то по једног члана са три избор-

не листе које су добиле највећи број одборничких мандата у 
Скупштини. Уколико одборници са изборне листе не одре-
де одборника, то право стичу одборници са следеће избор-
не листе по броју одборника.

Одбор је изабран ако се за њега, јавним гласањем, изјас-
ни већина присутних одборника.

Одбором председава најстарији члан Одбора.
Одбор престаје са радом кад Скупштина потврди ман-

дате одборника.

Члан 10. 
Потврђивање мандата одборника врши се на основу 

уверења о избору одборника и извештаја Изборне комисије 
градске општине о спроведеним изборима.

Одбор на основу извештаја Изборне комисије градске 
општине о спроведеним изборима утврђује да ли су подаци 
из уверења о избору сваког одборника истоветни са пода-
цима из извештаја Изборне комисије градске општине и да 
ли су уверења издата од надлежног органа и о томе подноси 
извештај Скупштини.

Члан 11. 
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја 

Одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем већином 
гласова присутних одборника. У гласању могу учествова-
ти кандидати за одборнике којима су мандати додељени у 
складу са законом и који имају уверење Изборне комисије 
градске општине о избору за одборнике. 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата и траје четири године, односно до престанка ман-
дата одборника тог сазива Скупштине.

Члан 12. 
Одборници којима је мандат потврђен, полажу заклетву 

изговарањем и потписивањем текста који гласи: „Заклињем 
се да ћу се у раду Скупштине Градске општине Обреновац 
придржавати Устава, закона, Статута града и Статута Град-
ске општине Обреновац, и да ћу часно и непристрасно врши-
ти дужност одборника, руководећи се интересима грађана.”

3. Избор председника и заменика председника Скупштине

Члан 13. 
Скупштина, на конститутивној седници, бира председ-

ника Скупштине из реда одборника, на четири године, тај-
ним гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Кандидата за председника Скупштине може предложи-
ти најмање трећина одборника.

Трећину одборника, у смислу овог пословника, чини 19 
одборника.

Одборник може да учествује у предлагању само једног 
кандидата.

Члан 14. 
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси 

се председавајућем у писаном облику, након потврђивања 
мандата одборника.

Ради припреме предлога из става 1. овог члана, предсе-
давајући одређује паузу у трајању од најмање 30 минута.

Председавајући доставља одборницима све поднете 
предлоге кандидата за председника Скупштине.

Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију, 
страначку припадност, образложење, сагласност кандидата 
у писаном облику, као и име и презиме известиоца предла-
гача.

У име предлагача, известилац предлагача има право да 
образложи предлог.

Предложени кандидат за председника Скупштине има 
право да се представи.

После представљања кандидата Скупштини председа-
вајући утврђује листу кандидата за председника Скупшти-
не по азбучном реду презимена.

Члан 15. 
Гласањем за избор председника Скупштине руководи 

председавајући, а помаже му по један најмлађи одборник са 
две изборне листе које су добиле највећи број одборничких 
места и секретар Скупштине претходног сазива. Уколико 
одборници са изборне листе не одреде одборника, то право 
стичу одборници са следеће изборне листе по броју одбор-
ника.

Кандидат за председника Скупштине не може да руко-
води гласањем нити да помаже у руковођењу. 

До избора председника Скупштине и његовог ступања 
на дужност, председавајући седницом потписује акте које је 
Скупштина донела.

Члан 16. 
Гласање се врши на гласачким листићима. 
Број гласачких листића који се штампа сагласан је броју 

одборника који има Скупштина а који је утврђен Статутом 
градске општине. 

Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и 
оверени печатом Скупштине.

За свако поновљено гласање гласачки листићи се штам-
пају у другој боји. 

На гласачком листићу поред назнаке да се гласа за пред-
седника Скупштине, наводе се кандидати по редоследу 
утврђеном у листи кандидата, а испред имена и презимена 
сваког кандидата ставља се редни број.

Гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су 
имена наведена на гласачком листићу, заокруживањем ред-
ног броја испред његовог имена и презимена а у случају да 
је предложен само један кандидат, гласа се заокруживањем 
„за” или „против” предложеног кандидата.

Неважећим се сматра гласачки листић који није по-
пуњен, који је тако попуњен да се не може са сигурношћу 
утврдити за кога је одборник гласао, као и онај на коме је 
заокружен већи број кандидата.

Члан 17. 
По утврђивању резултата гласања, председавајући под-

носи Скупштини извештај о резултатима гласања. 
Извештај о резултатима гласања садржи: број уручених, 

број употребљених гласачких листића, односно гласачких 
листића који су убачени у гласачку кутију, број неупотребље-
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них гласачких листића, број неважећих гласачких листића, 
број важећих гласачких листића и укупан број гласова који 
је добио сваки кандидат за председника Скупштине, односно 
гласова „за” или „против”, као и констатацију који кандидат 
је изабран, односно да је изабран предложени кандидат. 

За председника Скупштине изабран је одборник који је 
добио већину гласова од укупног броја одборника.

Ако је предложен један кандидат и у првом кругу не добије 
потребну већину, поступак кандидовања и избора се понавља. 

Ако су предложена два кандидата и за случај да у првом 
кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије 
потребну већину, поступак избора се понавља са истим 
кандидатима.

Ако су предложена три кандидата, а ниједан у првом 
кругу не добије потребну већину, у другом кругу гласаће се 
о два кандидата која су у првом кругу добила највећи број 
гласова.

Ако ни у другом кругу гласања у складу са ст. 5. или 6. 
овог члана ниједан од предложених кандидата не добије по-
требну већину гласова, поступак кандидовања и избора се 
понавља.

Члан 18. 
Председник Скупштине ступа на дужност по објављи-

вању резултата гласања и преузима вођење седнице.

Члан 19. 
Предлагање и избор заменика председника Скупштине 

спроводи се по истом поступку који је овим Пословником 
утврђен за избор председника Скупштине.

4. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине

Члан 20. 
Скупштина, на конститутивној седници, поставља се-

кретара Скупштине из реда дипломираних правника, са 
положеним стручним испитом за рад у органима управе и 
радним искуством од најмање пет година. 

Секретар Скупштине се поставља на предлог пред-
седника Скупштине, јавним гласањем, на четири године и 
може бити поново постављен. 

Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију и 
образложење.

Секретар Скупштине је постављен ако је добио већину 
гласова присутних одборника.

Ако кандидат за секретара Скупштине не добије потре-
бан број гласова за постављење, поступак за постављење се 
понавља.

Члан 21. 
Заменик секретара Скупштине поставља се на исти на-

чин и под истим условима као и секретар Скупштине.

III. ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Избор председника, заменика председника и Већа 
градске општине

Члан 22. 
Скупштина бира извршне органе, председника градске 

општине Обреновац, заменика председника градске општи-
не Обреновац и чланове Већа Градске општине Обреновац 
по правилу, на конститутивној или првој наредној седници, 
а најкасније у року од месец дана од дана конституисања.

Скупштина одлучује о избору председника градске 
општине Обреновац, заменика председника градске општи-
не Обреновац и чланове Већа Градске општине Обреновац 
истовремено тајним гласањем, на једном гласачком лис-
тићу, већином гласова од укупног броја одборника. заокру-
живањем „за” или „против” предложених кандидата.

Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и 
оверени печатом Скупштине.

На гласачком листићу поред назнаке да се гласа за пред-
седника градске општине Обреновац, заменика председ-
ника градске општине Обреновац и чланове Већа Градске 
општине Обреновац наводе се предложени кандидати и 
ставља упуство о начину гласања а испред имена и прези-
мена сваког кандидата ставља се редни број. 

Неважећим се сматра гласачки листић који није по-
пуњен, који је тако попуњен да се не може са сигурношћу 
утврдити да ли је одборник гласао за или против предлога.

Тајно гласање из става 2. овог члана спроводи комисија. 
Комисију чине три одборника које одреде одборничке гру-
пе са највећим бројем одборника у Скупштини, а ако оне 
нису образоване – по један одборник са три изборне листе 
које имају највећи број одборника у Скупштини. Радом Ко-
мисије руководи одборник из одборничке групе, односно са 
изборне листе која има највећи број одборника у Скупшти-
ни, а у раду им помаже секретар Скупштине. 

Уколико одборничка група, односно изборна листа из 
става 6. овог члана, не одреди одборника који ће помагати 
председавајућем, то право стиче следећа одборничка група 
односно изборна листа по броју одборника.

Комисија из става 6. овог члана подноси Скупштини из-
вештај о резултатима гласања. 

Члан 23. 
Председника градске општине бира Скупштина, из реда 

одборника, на четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника. 

Кандидата за председника градске општине предлаже 
председник Скупштине.

Образложени предлог са биографијом кандидата за 
председника градске општине, председник Скупштине дос-
тавља одборницима.

Предложени кандидат за председника градске општине 
има право да се представи Скупштини и изнесе свој про-
грам рада. 

Члан 24. 
Председник градске општине има заменика који га за-

мењује у случају његове одсутности и спречености да оба-
вља своју дужност. 

Кандидата за заменика председника градске општине 
предлаже кандидат за председника градске општине из реда 
одборника, а бира га Скупштина на четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника. 

Образложени предлог са биографијом кандидата за за-
меника председника градске општине, кандидат за председ-
ника градске општине доставља одборницима. 

Предложени кандидат за заменика председника градске 
општине има право да се представи Скупштини.

Члан 25. 
Председнику градске општине и заменику председни-

ка градске општине Обреновац избором на ове функције 
престаје мандат одборника у Скупштини. 

Члан 26. 
Веће Градске општине Обреновац (у даљем тексту: Веће) 

чине председник градске општине, заменик председника 
градске општине и девет чланова Већа. 
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Председник градске општине је председник Већа, а заме-
ник председника градске општине је члан Већа по функцији. 

Кандидате за чланове Већа предлаже кандидат за пред-
седника градске општине. 

Образложени предлог кандидата за чланове Већа са био-
графијом доставља се одборницима. 

Члан 27. 
Чланови Већа се бирају тајним гласањем на четири годи-

не, већином гласова од укупног броја одборника а о избору 
чланова Већа Скупштина одлучује истовремено са избором 
председника и заменика председника градске општине на 
начин утврђен чланом 22. овог пословника.

Чланови Већа које бира Скупштина не могу истовреме-
но бити и одборници.

Одборнику који буде изабран за члана Већа престаје 
одборнички мандат. 

2. Разрешење и оставка

Члан 28. 
Председник градске општине може бити разрешен пре 

истека времена на које је изабран и може поднети оставку.
Председник градске општине може бити разрешен на 

образложени предлог најмање трећине одборника, на исти 
начин на који је изабран, тајним гласањем, већином гласова 
од укупног броја одборника.

Гласање се врши заокруживањем „за” или „против” 
предлога за разрешење председника градске општине.

О предлогу за разрешење председника градске општи-
не мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од 
дана достављања предлога председнику Скупштине.

Ако Скупштина не разреши председника градске 
општине, одборници који су поднели предлог за разре-
шење, не могу поново предложити разрешење председни-
ка градске општине пре истека рока од шест месеци од од-
бијања претходног предлога.

Члан 29. 
Разрешењем или оставком председника градске општи-

не престаје мандат заменика председника градске општине 
и Већа.

У случају из става 1. овог члана Скупштина ће изабрати 
председника градске општине, заменика председника град-
ске општине и Веће најкасније у року од месец дана од дана 
резрешења односно подношења оставке, на начин утврђен 
овим пословником у члану 22. за избор ових органа. 

Члан 30. 
Заменик председника градске општине односно члан 

Већа може бити разрешен пре истека времена на које је 
изабран и може поднети оставку.

Заменик председника градске општине, односно члан 
Већа, може бити разрешен на предлог председника градске 
општине или најмање једне трећине одборника, на исти на-
чин на који је изабран, тајним гласањем, већином од укуп-
ног броја одборника.

Када предлог за разрешење заменика председника град-
ске општине или члана Већа подноси председник градске 
општине, дужан је да истовремено Скупштини подне-
се предлог за избор новог заменика председника градске 
општине или члана Већа, која истовремено доноси одлуку о 
разрешењу и избору, гласањем на једном гласачком листићу 
„за” или „против” предлога у целини. 

Члан 31. 
Председник градске општине, заменик председника 

градске општине или члан Већа који су разрешени или су 

поднели оставку, остају на дужности и врше текуће посло-
ве до избора новог председника градске општине, заменика 
председника градске општине или члана Већа.

Престанком мандата Скупштине престаје мандат из-
вршних ограна Градске општине Обреновац, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до ступања на 
дужност нових извршних органа, односно председника и 
чланова привременог органа ако Скупштини престане ман-
дат због распуштања Скупштине.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ

1. Председник Скупштине 

Члан 32. 
Скупштина има председника.
Председник Скупштине представља Скупштину, орга-

низује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни 
ред, председава седницама, стара се о примени овог посло-
вника, стара се о одржавању реда на седници Скупштине, 
стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потпи-
сује акте које доноси Скупштина и врши друге послове 
утврђене законом, Статутом Градске општине Обреновац (у 
даљем тексту: Статут) и овим пословником.

Председник Скупштине се бира на начин предвиђен од-
редбама чл. 13–17. овог пословника.

Члан 33. 
Председнику Скупштине престаје функција пре истека 

времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, буде 
разрешен или му престане мандат одборника.

Ако је оставка усмено или у писаној форми поднета на 
седници Скупштине, Скупштина на истој седници, без пре-
треса и без гласања, утврђује да је председнику Скупштине 
престала функција.

Ако је оставка у писаној форми поднета између две сед-
нице Скупштине, о оставци председника Скупштине одмах 
се обавештавају одборници Скупштине, а на првој наредној 
седници Скупштина, без претреса и без гласања, утврђује 
да му је даном подношења оставке престала функција.

Председник Скупштине може бити разрешен и пре ис-
тека времена на које је изабран, на исти начин на који се 
бира.

Члан 34. 
У случају престанка функције председника Скупштине 

пре истека мандата, дужност председника Скупштине, до 
избора новог, врши заменик председника Скупштине.

2. Заменик председника Скупштине 

Члан 35. 
Председник Скупштине има заменика који га замењује 

у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност.

Предлагање и избор заменика председника Скупштине 
спроводи се по истом поступку који је овим Пословником 
утврђен за избор председника Скупштине.

Члан 36. 
Заменику председника Скупштине престаје функција 

пре истека времена на које је изабран уколико поднесе ос-
тавку, буде разрешен са функције или му престане мандат 
одборника по поступку предвиђеном за престанак функ-
ције председника Скупштине.
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3. Секретар и заменик секретара Скупштине

Члан 37. 
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и 

других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница 
Скупштине и њених радних тела и руководи администра-
тивним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине одговоран је за достављање пода-
така, одговора, списа и исправа везаних за доношење аката 
и рад Скупштине, на захтев државних органа.

Члан 38. 
Скупштина поставља секретара Скупштине под услови-

ма и на начин предвиђен чланом 20. овог пословника.

Члан 39. 
Скупштина може, на предлог председника Скупштине 

разрешити секретара Скупштине и пре истека времена на 
које је постављен. 

Секретар Скупштине може поднети оставку.
У случају престанка функције секретара Скупштине пре 

истека мандата, дужност секретара Скупштине, до поста-
вљења новог, врши заменик секретара Скупштине.

Члан 40. 
Секретар Скупштине има заменика, који га замењује у 

случају његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност.

Заменик секретара Скупштине се поставља и разре-
шава на исти начин и под истим условима као и секретар 
Скупштине и може поднети оставку.

4. Одборничке групе

Члан 41. 
Одборници Скупштине имају право да образују одбор-

ничке групе.
Одборничку групу чине одборници који припадају јед-

ној политичкој странци, коалицији странака, другој поли-
тичкој организацији или групи грађана, која има најмање 5 
одборника. 

Одборничку групу могу удруживањем да образују и 
одборници који припадају политичкој странци, коалиција-
ма странака, другој политичкој организацији или групи 
грађана, које имају мање од пет одборника. 

Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
Одборничка група се конституише тако што се председ-

нику Скупштине подноси списак чланова одборничке гру-
пе који је потписао сваки њен члан. На списку се посебно 
назначава председник одборничке групе.

Одборничку групу представља председник одборничке 
групе.

Одборничка група може имати заменика председника 
који замењује председника одборничке групе у случају њего-
ве спречености или одсутности или представља одборничку 
групу по одређеној тачки дневног реда или за све тачке из 
утврђеног дневног реда, о чему председник одборничке групе 
писмено обавештава председника Скупштине пре почетка се-
днице Скупштине, а најкасније до отварања расправе о тачка-
ма по дневном реду, односно о одређеној тачци дневног реда. 

О промени састава одборничке групе њен председник, 
у писаној форми, обавештава председника Скупштине, уз 
писану сагласност одборника који мења припадност од-
носно који приступа одборничкој групи.

О образовању нове одборничке групе и о променама у 
постојећим, обавештавају се одборници Скупштине на пр-
вој наредној седници.

Члан 42. 
Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин 

утврђен овим пословником.
Свака одборничка група има право да учествује у рад-

ним телима Скупштине и да предузима друге активности у 
складу са овим пословником.

Стручне, организационе и административно-техничке 
послове за потребе одборничких група обављају струч-
не службе Управе градске општине, по налогу секретара 
Скупштине. 

5. Радна тела Скупштине

5.1. Стална радна тела

5.1.1. Образовање и састав

Члан 43. 
За разматрање појединих питања из надлежности Скупшти-

не и вршење других послова у складу са овим Пословником и 
другим актима градске општине и актима града Београда об-
разују се савети и комисије, као стална радна тела.

Чланови сталних радних тела бирају се, у складу са Ста-
тутом градске општине, из састава одборника, а могу бити 
бирани и из реда грађана, за мандатни период за који је иза-
брана Скупштина, с тим да већину чланова сталног радног 
тела чине одборници.

Савети и комисије имају пo пет чланова.

Члан 44. 
Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу 

одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у 
Скупштини. 

Уколико одређена одборничка група којој припада пра-
во то право не искористи и не достави свој предлог члана 
за стално радно тело Скупштине, то право ће припасти ос-
талим одборничким гурпама тако што првенство у предла-
гању члана у стално радно тело Скупштине припада одбор-
ничкој групи која има највећи број одборника, а ако ова 
одборничка група не достави свој предлог, право припада 
одборничкој групи која је следећа по броју одборника.

Ако се до предлога не дође по ставу 2. овог члана, рад-
но тело ће се изабрати и конституисати у саставу који чине 
кандидати одборничких група које су своје предлоге дале 
по ставу 1. овог члана, при чему се тај састав, ако је иза-
брано више од половине броја чланова радног тела утврђе-
ног овим пословником, сматра пуним саставом у смислу 
постојања кворума за пуноважан рад и одлучивање.

Одборник може бити члан највише два стална радна 
тела.

О предложеној листи за избор чланова сталног радног 
тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.

Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала 
већина присутних одборника.

Ако стално радно тело не буде изабрано по одредбама 
овог члана, цео поступак избора се понавља.

Члан 45. 
Прву седницу сталног радног тела сазива председник 

Скупштине.
До избора председника сталног радног тела, првом сед-

ницом председава најстарији присутни члан сталног радног 
тела, који је одборник. 

Стално радно тело на првој седници из реда одборника 
бира председника и заменика председника већином гласова 
од укупног броја чланова.
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Члан 46. 
Председник сталног радног тела организује рад, сази-

ва и председава седницама сталног радног тела, формули-
ше закључке и о томе обавештава председника и секретара 
Скупштине.

Заменик председника сталног радног тела замењује 
председника сталног радног тела у случају његове спрече-
ности или одсутности.

Члан 47. 
Скупштина може и пре истека времена на које су иза-

брани, разрешити поједине чланове сталних радних тела и 
изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног радног тела може 
поднети председник Скупштине, председник сталног рад-
ног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.

Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа 
већина одборника присутних на седници Скупштине.

Члан 48. 
Председник, заменик председника и члан радног тела 

могу поднети оставку. 
Скупштина на првој наредној седници, без претреса, 

констатује оставку члана радног тела и о томе се не одлу-
чује. 

5.1.2. Седнице сталних радних тела

Члан 49. 
Седницу сталног радног тела сазива и њоме председава 

председник сталног радног тела.
Председник сталног радног тела дужан је да сазове сед-

ницу на захтев најмање једне трећине чланова сталног рад-
ног тела, као и на захтев председника Скупштине. Ако то 
не учини у захтеваном року, седницу сталног радног тела 
може сазвати председник Скупштине.

Члан 50. 
Стално радно тело ради у седници када је присутна 

већина чланова, а одлучује већином гласова присутних, 
осим када је овим пословником другачије одређено.

Обавештење о датуму одржавања и дневном реду седни-
це сталног радног тела доставља се члановима сталног рад-
ног тела по правилу три дана пре дана одржавања седнице, 
осим у случају хитности када тај рок може бити и краћи. 

Позив за седницу са дневним редом, материјали за сед-
ницу радног тела и записник са претходне седнице, члано-
вима радног тела доставља се путем поште и у електрон-
ском облику. 

У случају сазивања седнице радног тела у року краћем 
од рока из става 2. овог члана, позив за седницу са дневним 
редом, материјали и записник са претходне седнице, члано-
вима радног тела доставља се само у електронском облику 
најкасније 24 часа пре одржавања седнице.

Члан 51. 
На седницу сталног радног тела обавезно се позивају и 

присуствују овлашћени представник предлагача и обрађи-
вач акта који се на седници разматра.

У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати 
стручни и научни радници из области која се разматра на 
седници сталног радног тела, без права одлучивања.

Седници сталног радног тела може присуствовати и 
учествовати у раду без права одлучивања и одборник који 
није члан тог сталног радног тела.

На ток седница радног тела сходно се примењују одред-
бе овог пословника које уређују ток седнице Скупштине, 
ако овим пословником није другачије одређено. 

Члан 52. 
Стално радно тело подноси Скупштини извештај који 

садржи мишљење и предлоге сталног радног тела о тачкама 
које је разматрало на седници, а које ће се наћи у предлогу 
дневног реда седнице Скупштине. 

Стално радно тело одређује известиоца који на седници 
Скупштине, по потреби, образлаже извештај сталног рад-
ног тела.

Члан 53. 
На седници сталног радног тела води се записник. У за-

писник се обавезно уносе: имена присутних и одсутних чла-
нова и других учесника на седници, предлози изнети на сед-
ници, ставови сталног радног тела, резултати гласања, свако 
издвојено мишљење, као и име члана који ће као известилац 
образлагати извештај радног тела на седници Скупштине. 

Члан 54. 
Стручну обраду аката, других материјала и организаци-

оне и административно-техничке послове за седнице сталних 
радних тела врши организациона јединица Управе градске 
општине одређена актом о образовању сталног радног тела.

5.1.3. Савети

Члан 55. 
Савети Скупштине су:
1. Савет за буџет и финансије,
2. Савет за стамбено-комуналне делатности и заштиту 

животне средине.

Члан 56. 
Савет за буџет и финансије – разматра предлоге одлука 

и других општих аката који се односе на финансирање по-
слова градске општине, буџет и завршни рачун, зајмове, за-
дуживање и имовину градске општине, као и друга питања 
из области имовинско-правних односа и финансија.

Стручне, организационе и административно техничке по-
слове за потребе Савета обавља Одељење за буџет и финансије. 

Члан 57. 
Савет за стамбено-комуналне делатности и заштиту жи-

вотне средине – разматра предлоге одлука, других општих 
аката који се односе на уређивање, обављање и развој кому-
налних делатности, уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе и заштиту 
и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природ-
них добара, заштиту од буке и прати активности на спре-
чавању и отклањању штетних последица које угрожавају 
животну средину, прати стање хигијене и предузима мере 
и активности на побољшању услова за живот и здравље 
грађана, даје иницијативе за уређење зелених површина, 
паркова, улица, као и друга питања из ових области.

Стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе Савета обавља Одељење за урбанизам и 
комунално-грађевинске послове.

5.1.4. Комисије

Члан 58. 
Комисије Скупштине су: 
1. Комисија за прописе,
2. Комисија за кадровска и административна питања, 
3. Мандатно-имунитетска комисија,
4. Комисија за представке и жалбе,
5. Комисија за борачка и инвалидска питања.



21. октобар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 102 – 13

Члан 59. 
Комисија за прописе – разматра предлоге одлука и дру-

гих општих аката из надлежности Скупштине у погледу 
њихове усклађености са Уставом, законом, Статутом града 
и Статутом градске општине и другим прописима и даје 
своје предлоге и мишљења Скупштини.

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и дру-
гих прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног 
тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.

Комисија, у складу са законом, утврђује за Скупштину 
предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике 
Србије у поступку за оцену уставности, односно закони-
тости Статута, одлука и других општих аката које је донела 
Скупштина.

Стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштин-
ске послове и прописе.

Члан 60. 
Комисија за кадровска и административна питања – 

припрема и предлаже прописе којима се уређују питања 
остваривања права и дужности одборника, доноси поједи-
начне акте о статусним питањима одборника и лица која 
бира, именује и поставља Скупштина, припрема предлоге 
за именовање и разрешење управних и надзорних одбора, 
предлоге за именовање и разрешење директора предузећа и 
других организација и установа чији је оснивач Скупшти-
на градске општине, а за које није предвиђено да их неки 
други орган предлаже; припрема предлоге за именовање 
представника Скупштине односно градске општине у орга-
не одређене прописима а за које није предвиђено да их неки 
други орган предлаже.

Комисија одлучује у првом степену о правима по осно-
ву рада лица које бира, именује или поставља Скупштина и 
о питањима накнаде трошкова, зарада и награда одборника, 
лица бираних, именованих и постављених у органе градске 
општине и лица ангажованих у раду органа градске општине. 

Комисија може овластити председника или члана коми-
сије да доноси појединачне акте из надлежности Комисије. 

Комисија доноси акт о поступању са актима који се под-
носе у електронском облику и даје сагласност на акт о елек-
тронском канцеларијском пословању. 

Комисија прописује садржину, облик и начин издавања 
одборничке легитимације и вођење евиденције издатих ле-
гитимација. 

Стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштин-
ске послове и прописе.

Члан 61. 
Мандатно имунитетска комисија – разматра разлоге 

престанка мандата појединих одборника и о томе подноси 
Скупштини извештај са предлогом за утврђивање прес-
танка мандата и доделу мандата новом одборнику, у складу 
са законом. Разматра извештај Изборне комисије градске 
општине и уверење о избору одборника и подноси Скупш-
тини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом 
одборнику, тј. кандидату за одборника коме је издато уве-
рење о избору за одборника и разматра друга питања у вези 
са мандатно-имунитетским правима одборника. 

У поступку потврђивања мандата одборника, комисија 
ради на начин утврђен овим пословником за рад Верифика-
ционог одбора на конститутивној седници Скупштине.

Стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштин-
ске послове и прописе.

Члан 62. 
Комисија за представке и жалбе – разматра представке 

и жалбе грађана које су упућене или уступљене Скупшти-
ни и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за 
решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава 
подносиоце.

Стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе Комисије обавља Служба за скупштин-
ске послове и прописе.

Члан 63. 
Комисија за борачка и инвалидска питања – решава о 

праву на новчана давања у једнократном износу и о праву 
на новчана месечна примања бораца и инвалида; предлаже 
ревизију предмета корисника месечног новчаног примања; 
решава по жалби ако је решење о једнократној помоћи до-
нео орган управе без одлуке ове комисије; разматра сва пи-
тања која се односе на доношење нормативних аката у об-
ласти борачке и инвалидске заштите; евидентира нерешене 
стамбене потребе бораца и инвалида и цени основаност 
захтева; утврђује ред првенства за решавање стамбених 
потреба; доноси одлуке о давању станова у закуп који су из 
градског фонда и даје предлоге у вези решавања стамбених 
потреба.

Ова комисија почев од 7. јануара 2006. године даје пред-
лог по захтеву Комисије Владе РС из члана 43. став 3. Зако-
на о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових 
породица („Службени гласник СРС”, број 54/89 и „Службе-
ни гласник РС”, број 137/04) при доношењу одлуке о праву 
на изузетно месечно новчано примање; на захтев комисије 
Владе РС даје мишљење у вези са доношењем одлуке о до-
дељивању „Равногорске споменице 1941” и на захтев служ-
бе Управе градске општине надлежне за послове борачке и 
инвалидске заштите, уз комисију Владе РС, даје мишљење и 
о признавању својства борца НОР-а, својства војног инва-
лида и својства корисника породичне инвалиднине.

Стручне, организационе и административно техничке 
послове за потребе комисије обавља Одсек за борачко ин-
валидску заштиту и избеглице.

5.2. Повремена радна тела

Члан 64. 
Скупштина, по потреби, а на предлог одборника, пред-

седника градске општине или Већа, образује повремена 
радна тела ради разматрања одређених питања, односно за 
обављање одређеног задатка из надлежности Скупштине.

Члан 65. 
Скупштина образује повремена радна тела актом којим 

се одређује: назив радног тела и област за коју се образује, 
задатке радног тела, састав и број чланова радног тела, вре-
ме на које се образује, или рок за извршење задатка, права и 
дужности чланова радног тела и друга питања од значаја за 
рад радног тела. 

Чланови повременог радног тела могу се бирати из 
састава одборника и грађана, представника органа и орга-
низација и стручњака, већином гласова присутних одбор-
ника. 

На образовање и рад повремених радних тела сходно се 
примењују одредбе овог Пословника о образовању и раду 
сталних радних тела.

Актом о образовању повременог радног тела уређује се 
и обављање стручних и административно-техничких по-
слова за то радно тело.
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V. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање седнице

Члан 66. 
Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање 

једном у три месеца.
Свечана седница Скупштине може се одржати поводом 

прославе Дана и Славе градске општине, или другим свеча-
ним поводом и на њено одржавање примењује се Програм 
свечаности који утврђује председник Скупштине. 

Члан 67. 
Председник Скупштине стара се о припремању седнице 

уз помоћ секретара Скупштине и Службе за скупштинске 
послове и прописе. 

Члан 68. 
Седницу Скупштине заказује председник Скупштине 

по сопственој иницијативи, на захтев председника град-
ске општине, Већа или најмање једне трећине одборника 
Скупштине.  

Када седницу Скупштине заказује на захтев овлашћеног 
предлагача из става 1. овог члана, председник Скупштине 
је дужан да седницу закаже у року од седам дана од дана 
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из 
става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац за-
хтева, којом председава одборник кога одреди подносилац 
захтева. Подносилац захтева може поводом истог питања 
само једном заказати седницу, без права да је одложи.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је 
заказао само у случају када не постоји кворум потребан за 
одлучивање, а у другим случајевима о одлагању седнице од-
лучује Скупштина.

Председник Скупштине писаним путем обавештава одбор-
нике о новом термину одржавања седнице која је одложена.

Члан 69. 
Седнице Скупштине заказују се писаним путем.
Позив за седницу садржи место, време, дан и час одржа-

вања седнице и предлог дневног реда.
Председник Скупштине може вршити измене у предло-

гу дневног реда до његовог утврђивања на седници. 
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније 5 

дана пре дана одржавања седнице. Када постоје оправдани 
разлози, који морају бити образложени на почетку седнице, 
овај рок може бити и краћи.

Позив за седницу са дневним редом, записник са прет-
ходне седнице Скупштине и материјали за седницу по та-
чкама дневног реда, одборницима се доставља путем поште 
и у електронском облику.

У случајевима: сазивања седнице Скупштине у року 
краћем од три дана од дана одржавања седнице, у хитним 
случајевима (подношење амандмана, елементарне непогоде, 
разлози безбедности и сл.), слања обимних материјала (по-
пут планова, програма, извештаја, општих аката и сл.), као 
и на захтев одборника, позив за седницу са дневним редом, 
записник са претходне седнице и материјал одборницима 
се доставља само у електрoнском облику. 

На захтев председника, односно овлашћеног пред-
ставника одборничке групе или одборника који није члан 
одборничке групе, материјали из претходног става овог 
члана могу се у писаној форми преузети у седишту стручне 
службе Скупштине.

На седницу Скупштине, поред одборника, позивају се 
председник и заменик председника градске општине, члано-
ви Већа, народни посланици из градске општине, одборници 
у Скупштини Града Београда, секретар и заменик секретара 
Скупштине, начелник Управе градске општине, правобрани-
лац и заменик правобраниоца, помоћници председника град-
ске општине, руководиоци организационих јединица у Управи 
градске општине, а по потреби могу се позвати и друга лица.

Позив за седницу Скупштине обавезно се доставља и 
средствима јавног информисања.

2. Дневни ред и вођење седнице

Члан 70. 
Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине 

на основу извештаја секретара Скупштине о предлозима 
овлашћених предлагача који су припремљени у складу са 
овим Пословником пристиглим за разматрање до момента 
заказивања седнице.

Са предложеним дневним редом председник Скупшти-
не упознаје председнике одборничких група. 

У предложеном дневном реду посебно се групишу тачке 
о којима се, с обзиром на њихов карактер и значај, обавезно 
спроводи процедура по овом пословнику и тачке о којима 
се одлучује у скраћеном поступку. 

Члан 71. 
Седницом председава председник Скупштине, а у слу-

чају његове спречености или одсутности седницом предсе-
дава заменик председника Скупштине.

У случају престанка функције председника Скупштине 
и заменика председника Скупштине, седницом председава 
најстарији од присутних одборника.

Председнику Скупштине у току председавања седницом 
помаже секретар Скупштине.

3. Отварање и ток седнице

Члан 72. 
Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и 

утврђује, на основу електронског система или по извештају 
секретара Скупштине, да постоји кворум за рад, тј. да се-
дници присуствује већина од укупног броја одборника 
и обавештава Скупштину о броју присутних и одсутних 
одборника и који одборници су оправдали одсуство.

Кворум се утврђује применом електронског система за 
гласање, на тај начин што је сваки одборник дужан да се иден-
тификује приликом уласка у салу, убацивањем идентификаци-
оне картице у уређај испред седишта (одборничку јединицу).

Уколико систем за електронско гласање није у функцији, 
о чему председник Скупштине обавештава одборнике и 
у случају када председник, односно овлашћени представ-
ник одборничке групе изрази сумњу у постојање кворума 
утврђеног применом електронског система за гласање, кво-
рум се утврђује пребројавањем одборника.

Председник Скупштине може да одлучи да се кворум 
утврђује пребројавањем одборника и у другим случајевима.

Уколико председник, односно овлашћени представ-
ник одборничке групе изрази сумњу у постојање кворума 
утврђеног пребројавањем одборника, може да затражи да 
се кворум утврди прозивком одборника, о чему Скупштина 
одлучује без расправе. 

Ако утврди да већина није присутна, председник 
Скупштине одлаже седницу за одговарајући сат или дан. 
О одлагању седнице одсутни одборници се обавештавају 
електронским, телефонским или писаним путем.
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Члан 73. 
Пре преласка на утврђивање дневног реда усваја се за-

писник са претходне седнице.
Уколико записник са претходне седнице Скупштине 

одборницима, из оправданих разлога, које образлаже пред-
седник Скупштине, није уручен до почетка седнице, о ус-
вајању записника одборници ће се изјаснити на наредној 
седници Скупштине.

Одборник има право стављања примедби на записник 
у делу који се односи на интерпретацију садржине њего-
ве дискусије по одређеној тачци дневног реда, у једном ја-
вљању, у трајању до три минута за све тачке дневног реда.

О примедбама на записник и о записнику у целини 
Скупштина одлучује без расправе. За усвојене примедбе 
које постају саставни део записника, у записнику се конста-
тује да су изречене и ко их је истакао а садржина примед-
би наводи се у записнику са седнице Скупштине на којој су 
примедбе изречене.

Члан 74. 
Када председник Скупштине утврди да је присутан пот-

ребан број одборника, приступа се утврђивању дневног 
реда. 

Сваки одборник, Веће и председник градске општине 
могу предложити измену односно допуну предложеног дне-
вног реда по хитном поступку предлогом акта за који сма-
трају да су хитни с тим да се хитност мора образложити и 
да предлог општег акта мора бити сачињен у складу са чла-
ном 103. овог пословника; односно да се поред предложе-
них разматрају и друга питања; да се поједине тачке повуку 
из предложеног дневног реда; да се споји расправа о поједи-
ним тачкама дневног реда; да се промени редослед тачака 
у предложеном дневном реду или да се поједине тачке из 
скраћеног пребаце у редован поступак, као и да се измени 
тј. продужи време за расправу за поједине тачке.

Предлози за допуну предложеног дневног реда, осим 
акта који се доноси по хитном поступку, подносе се пред-
седнику Скупштине у писаној форми и морају бити образ-
ложени најкасније 24 часа пре дана одређеног за одржавање 
седнице Скупштине и достављају се одборницима до часа 
одређеног за почетак седнице. 

Предлози за измену и допуну предложеног дневног реда 
који се односе на избор, именовања и разрешења и преста-
нак функције и предлози по хитном поступку достављају се 
писмено, најкасније до почетка седнице а остали предлози 
из става 2. овог члана усмено на седници, с тим што одбор-
ник све своје предлоге за измену и допуну предлога днев-
ног реда може изнети у трајању до пет минута независно од 
броја јављања за реч. 

Одборник не може више пута за исту седницу износи-
ти исти предлог за измену или допуну предложеног дневног 
реда, као ни предлог који је већ поднео други одборник од-
носно други овлашћени предлагач. 

Предлог одборника за измену или допуну дневног реда 
који Скупштина није прихватила не може се износити као 
предлог за измену или допуну дневног реда за наредне три 
седнице. 

Предлози којима се вређа морал, достојанство Скупшти-
не, достојанство и интегритет одборника или других лица 
неће бити узети у разматрање, о чему председник Скупшти-
не обавештава одборнике.

Предлоге за измену и допуну дневног реда који нису 
поднети у складу са одредбама овог пословника Скупштина 
неће разматрати нити се о њима изјашњавати. 

О предлозима за измене и допуне предложеног дневног 
реда не води се расправа.

Члан 75. 
Приликом утврђивања дневног реда Скупштина, без 

расправе и по редоследу достављања предлога, следећим 
редом одлучује гласањем о предлогу:

– за разматрање акта по хитном поступку;
– да се предложени дневни ред допуни;
– да се поједине тачке повуку из предложеног дневног 

реда;
– да се споји расправа о појединим тачкама дневног 

реда; 
– за промену редоследа појединих тачака;
– за пребацивање тачке из скраћеног у редован поступак
– да се измени тј. продужи време за расправу за поједи-

не тачке.
По завршеном гласању о предлозима за измену и допуну 

предложеног дневног реда, председник Скупштине предлаже 
дневни ред о коме Скупштина, без расправе, гласа у целини.

Дневни ред седнице утврђује Скупштина већином гла-
сова присутних одборника.

Члан 76.
После усвајања дневног реда гласа се о предлозима из 

скраћеног поступка, а потом се прелази на расправу о поје-
диним тачкама дневног реда по утврђеном редоследу.

Члан 77.
Скупштина може, приликом утврђивања дневног реда 

или у току седнице, без расправе, гласањем одлучити да се 
о више сродних тачака расправа споји, а да се о свакој тачки 
одлучује појединачно, на предлог председника Скупштине, 
сваког одборника и Већа.

Скупштина може, у току седнице, на предлог председ-
ника Скупштине, сваког одборника или Већа, без расправе, 
гласањем одлучити о промени редоследа разматрања поје-
диних тачака дневног реда. 

О поднетим предлозима из ст. 1. и 2. овог члана 
Скупштина се изјашњава гласањем. 

Члан 78. 
Поводом сваке тачке се расправља док има пријављених 

говорника.
По закључењу расправе о појединој тачки предлагач, 

односно овлашћени представник предлагача има право на 
завршну реч.

Расправа се о истој тачци по закључењу не може поново 
отворити.

Члан 79. 
О свакој тачки дневног реда, право да говоре, по сле-

дећем редоследу и временском трајању, имају следећи учес-
ници:

– предлагач, односно овлашћени представник предла-
гача акта, који добија реч кад је затражи и може говорити 
више пута, у укупном трајању највише до 10 минута;

– известилац надлежног сталног радног тела на којој је 
разматрана тачка о којој се води расправа, који има право 
да говори једном, у трајању до пет минута;

– председник или заменик председника одборничке гру-
пе има право да говори једном, у трајању до 10 минута;

– сваки одборник има право да говори једном, у трајању 
до пет минута;

Председник Скупштине може дати реч: председнику и за-
менику председника градске општине, члану Већа, помоћнику 
председника градске општине, секретару Скупштине, начелни-
ку Управе и обрађивачима материјала, највише по 20 минута.
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Скупштина може, на предлог председника Скупштине, 
одлучити да о одређеним питањима саслуша представнике 
појединих предузећа, јавних служби, органа и организа-
ција, као и поједине грађане, који могу да говоре највише до 
пет минута.

У случају спајања расправе о више тачака дневног реда, 
укупно време из овог члана рачуна се у двоструком трајању. 

Време за расправу утврђено овим чланом говорник не 
мора у потпуности искористити. 

Скупштина на предлог одборника изнетог у складу са 
чланом 74. овог пословника, за разматрање појединих тача-
ка дневног реда може одлучити да време трајања расправе 
утврђено овим чланом продужи, којом одлуком утврђује 
продужено време трајања. 

Члан 80. 
Пријава за реч подноси се усмено председнику 

Скупштине чим расправа почне и може се подносити све до 
њеног закључења.

Председник Скупштине даје говорницима реч по редо-
следу пријављивања и на седници Скупштине може да го-
вори само учесник коме је председник Скупштине дао реч. 

Председник Скупштине може преко реда дати реч пред-
ставнику предлагача, известиоцу и председницима одбор-
ничких група када то затраже.

Председник одборничке групе који жели да изнесе став 
своје групе о питању које је на дневном реду, има право да 
добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од 
времена одређеног за излагање, односно више од једанпут о 
истом питању. 

Одборник говори са одборничког места у сали за седни-
це Скупштине по добијању речи од председника Скупшти-
не, а изузетно у одређеним случајевима може да говори са 
говорнице у сали по одобрењу председника Скупштине.

Са говорнице у сали за седнице Скупштине може да го-
вори председник и заменик председника Скупштине град-
ске општине, председник и заменик председника градске 
општине, помоћници председника градске општине, члано-
ви Већа градске општине, предлагачи, известиоци, обрађи-
вачи материјала и друга лица по одобрењу председника 
Скупштине.

Нико не може приступити говорници док му председ-
ник Скупштине то не дозволи.

Председник Скупштине ће у случају прекорачења вре-
мена одређеног за излагање опоменути говорника да је 
време протекло, а ако говорник у току наредног минута не 
заврши излагање, одузеће му реч, односно изриче му дис-
циплинску меру у складу са овим пословником.

Члан 81. 
Одборници су дужни да поштују достојанство Скуштине.
Одборници су дужни да се обраћају једни другима са 

уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, нити 

изношење чињеница и оцена које се односе на приватни 
живот других лица.

Члан 82. 
Говорник може говорити само о питању које је на днев-

ном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председник 

Скупштине ће га опоменути и позвати да се држи дневног 
реда а ако се говорник и после опомене не држи дневног 
реда, председник Скупштине ће му одузети реч, односно из-
риче му дисциплинску меру у складу са овим пословником.

Председник Скупштине је дужан да обезбеди да говор-
ник не буде ометан у свом излагању.

Није дозвољено ометање говорника добацивањем или 
коментарисањем излагања, нити други поступак којим се 
омета излагање говорника.

Говорника може прекинути или опоменути на ред само 
председник Скупштине.

Члан 83.
Када председник Скупштине говори као одборник, 

председавање препушта заменику председника Скупштине.

Члан 84. 
Уколико се одборник у свом излагању на седници 

Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или 
другом лицу које присуствује седници, односно вређа га на 
расној, верској, националној, родној или другој основи, на-
водећи његово име или фунцију, одборник односно лице на 
које се излагање односи, има право на реплику. 

Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку 
групу, односно политичку странку чији одборници припа-
дају тој одборничкој групи, у име одборничке групе право 
на реплику има председник одборничке групе.

Одлуку у случајевима из ст. 1. и 2. овог члана доноси 
председник. 

Реплика не може трајати дуже од три минута.
Одборник који је тражио реплику има право на реплику 

највише два пута, а одборник који је изазвао реплику има 
право на реплику само једном.

Председник Скупштине може ускратити право на ре-
плику уколико оцени да нису испуњени услови из ст. 1. и 2. 
овог члана. 

Члан 85. 
Сваки одборник може дa укаже на повреду одредаба по-

словника и то непосредно по учињеној повреди.
Одборник не може да укаже на повреду на коју је већ 

указано.
Одборнику који затражи да говори о повреди овог по-

словника председник Скупштине даје реч одмах по заврше-
ном излагању претходног говорника.

Одборник је дужан да наведе који је члан овог послов-
ника по његовом мишљењу повређен, да га цитира и образ-
ложи у чему се састоји повреда, с тим што може говорити 
најдуже три минута.

Председник Скупштине је дужан да да објашњење по-
водом изречене примедбе и уколико сматра да је повреда 
учињена, дужан је да учињену повреду отклони. 

Ако одборник није задовољан датим објашњењем, пред-
седник Скупштине позива одборнике да се без расправе, 
гласањем изјасне о постојању повреде овог пословника. 

Уколико Скупштина утврди да је пословник повређен, 
одлучиће и о начину на који ће та повреда бити исправље-
на, односно отклоњена.

Председник може одредити паузу да би се отклонила по-
вреда пословника.

4. Одлучивање

Члан 86.
За пуноважно одлучивање на седници потребно је да се-

дници присуствује већина укупног броја одборника.
Ако председник Скупштине пре гласања посумња да се-

дници присуствује већина одборника, наложиће проверу 
кворума електронским системом за гласање, пребројавање 
или прозивање одборника. Примена електронског система, 
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пребројавање или прозивка пре гласања извршиће се и кад 
то затражи неки од одборника, с тим што ће председник 
Скупштине одредити начин утврђивања кворума.

Прозивање на седници врши секретар Скупштине.
Ако се утврди да већина није присутна, председник 

Скупштине даје краћу паузу. Ако се и после паузе утврди 
да већина одборника није присутна, преседник Скупштине 
прекида седницу и по правилу заказује наставак седнице 
за одговарајући час или дан. О наставку седнице одсутни 
одборници се обавештавају електронским, телефонским 
или писаним путем. 

Члан 87. 
Скупштина о сваком предлогу који је стављен на днев-

ни ред седнице одлучује после расправе гласањем, осим у 
случајевима у којима је овим пословником одређено да се 
одлучује без расправе.

О предлозима о којима је спојена расправа Скупштина 
одлучује појединачно. 

Пре или после расправе Скупштина може да одлучи да 
се поједино питање скине са дневног реда или да се врати 
одговарајућем радном телу или Управи градске општине на 
даље проучавање и допуну.

Члан 88. 
После закључене расправе прелази се на гласање о пред-

логу. О предлогу се гласа у целини. 
Ако је стављен амандман, прво се одлучује о амандману, 

а затим о предлогу у целини.

Члан 89. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних одбор-

ника.
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином од 

укупног броја одборника:
1. бира и разрешава председника Скупштине и заменика 

председника Скупштине,
2. бира и разрешава председника градске општине, заме-

ника председника градске општине и чланове Већа,
3. одлучује о предлогу за промену Статута и доноси Статут, 
4. доноси Пословник Скупштине,
5. доноси буџет градске општине,
6. доноси програм развоја градске општине и појединих 

делатности,
7. одлучује о јавном задуживању градске општине,
8. одлучује о сарадњи и удруживању са другим једини-

цама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локал-
не самоуправе у другим државама, 

9. одлучује о учлањивању у асоцијације општина и гра-
дова,

10. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, 
заселака и других делова насељених места,

11. доноси акт о расписивању референдума када распи-
сује референдум на сопствену иницијативу,

12. одлучује о покретању поступка за увођење самодопри-
носа и утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса,

13. усваја етички кодекс понашања функционера и 
14. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и 

Статутом, одлукама града или када Скупштина тако одлучи. 

Члан 90. 
Скупштина на седници одлучује јавним гласањем, осим 

ако законом, Статутом, овим пословником или одлуком 
Скупштине није одређено да се гласа тајно.

Одборници гласају изјашњавањем за предлог или про-
тив предлога или се уздржавају од гласања.

У гласању о потврђивању мандата одборника могу 
учествовати и кандидати за одборнике чији мандати се по-
тврђују. 

Члан 91. 
Јавно гласање се врши употребом електронског система 

за гласање, дизањем руке или поименично – прозивком, на 
начин одређен овим пословником.

Гласање употребом електронског система врши се при-
тискањем одређених тастера, уз претходно убацивање 
идентификационе картице у одборничку јединицу.

Време за гласање употребом електронског система изно-
си 15 секунди.

По истеку времена из става 3. овог члана, председник 
Скупштине закључује гласање и саопштава резултат гласања.

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од 
половине идентификованих одборника, односно Статутом 
градске општине и овим пословником предвиђена већина.

Резултат сваког гласања приказује се на мониторима у 
сали Скупштине.

Рачунарски извод сваког гласања доставља се одбор-
ничким групама на њихов захтев, као и стручној служби 
Скупштине и ставља на увид представницима средстава ја-
вног информисања на њихов захтев.

Дизањем руку гласа се ако систем за електронско гласа-
ње није у функцији, ако се седница одржава у просторији у 
којој нема таквог система или ако Скупштина претходно о 
томе тако одлучи. 

Одредбе овог пословника које се односе на јавно гласа-
ње употребом система за електронско гласање у поступку 
одлучивања о предлозима из дневног реда, сходно се при-
мењују и на друга питања којима се током седнице одлучује 
јавним гласањем (утврђивање кворума, усвајање дневног 
реда и записника и другим питањима). 

Када се гласа дизањем руке, председник Скупштине прво 
позива да се изјасне одборници који гласају „за”, затим они 
који гласају „против” и најзад, одборници који су „уздржани”. 

Одборник који се на позив председника Скупштине није 
изјаснио дизањем руке, сматра се да није гласао. 

Поименично се гласа тако што одборници по прозивци 
изјављују да гласају „за” или „против” или да су „уздржани”.

Поименично гласање прозивком врши се ако то одреди 
председник Скупштине или ако Скупштина тако одлучи, 
без расправе, на предлог одборника, ради тачног утврђи-
вања резултата гласања.

Члан 91а
Одборници су дужни да користе искључиво своје иден-

тификационе картице, као и да се идентификују при улас-
ку у салу убацивањем картице у одборничку јединицу, од-
носно, да се одјаве приликом напуштања сале.

За одборника који користи идентификациону картицу 
другог одборника, односно на други начин злоупотребљава 
електронски систем за гласање, председник Скупштине из-
риче меру удаљења са седнице, а гласање у којем је злоупо-
треба извршена биће поништено и одмах ће се приступити 
идентификацији и поновном гласању.

Одборник који се није идентификовао на начин из става 
1. овог члана нема право да добије реч.

Члан 91б
Одборници су дужни да идентификационе картице носе 

са собом при изласку из сале Скупштине.
Ако одборник напусти салу Скупштине и остави у 

одборничкој јединици, односно поред ње, своју идентифи-
кациону картицу, стручна служба Скупштине ће одмах ту 
картицу доставити секретару Скупштине. Картица ће бити 
враћена одборнику по уласку у салу.
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Члан 91в
Одборник је дужан да нестанак своје идентификационе 

картице одмах пријави секретару Скупштине ради изда-
вања привремене картице.

Одборнику који не донесе идентификациону картицу, 
или је изгуби у току трајања седнице Скупштине, секретар 
Скупштине издаће привремену картицу, о чему ће обавес-
тити председника Скупштине.

Привремену картицу одборник враћа секретару 
Скупштине одмах после завршетка седнице за коју му је 
привремена картица дата на коришћење.

Члан 92. 
Скупштина може одлучити да гласање буде тајно, на 

предлог једног одборника.
Тајно гласање врши се на гласачким листићима који су 

исте величине, облика и боје и оверени печатом Скупшти-
не, заокруживањем „за” или „против” предлога, односно 
приликом избора и именовања заокруживањем редног 
броја испед имена кандидата за кога се гласа.

Између више предложених кандидата чија су имена на-
ведена на гласачком листићу гласа се за једног од кандидата, 
заокруживањем редног броја испред његовог имена и пре-
зимена а у случају да је предложен само један кандидат, гла-
са се заокруживањем „за” или „против” предложеног кан-
дидата. 

Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.
Неважећим гласачким листићима сматрају се они из 

којих се не може тачно утврдити да ли је одборник гласао 
„за” или „против” предлога, на коме је заокружен већи број 
кандидата од броја који се бира или који није попуњен. 

Одредбе овог пословника које уређују избор председни-
ка Скупштине и избор извршних органа Скупштине тајним 
гласањем сходно се примењују на доношење других одлука 
односно аката тајним гласањем.

Члан 93. 
Тајним гласањем руководи председник Скупштине, а 

помажу му секретар Скупштине и по један одборник из две 
највеће одборничке групе у Скупштини, ако овим послов-
ником није другачије одређено. 

Уколико једна од две одборничке групе одбије да пред-
ложи одборника који ће помагати председавајућем, то пра-
во стиче следећа одборничка група по броју одборника.

По завршеном гласању председник Скупштине утврђује 
резултате гласања и објављује да ли је предлог прихваћен 
или одбијен.

5. Одржавање реда на седници

Члан 94. 
О реду на седници Скупштине стара се председник 

Скупштине.
За повреду реда на седници председник Скупштине 

може да изрекне меру опомене или одузимања речи.
Скупштина на предлог председника Скупштине може да 

изрекне и меру удаљења са седнице.

Члан 95. 
Опомена се изриче одборнику који:
– приђе говорници без дозволе председника Скупштине;
– говори пре него што је од председника Скупштине до-

био реч;
– и после опомене председника Скупштине настави да 

говори по истеку времена или и даље говори о питању које 
није на дневном реду седнице;

– прекида говорника у излагању или добацује, односно 
на други начин омета говорника у излагању;

– износи чињенице и оцене које се односе на приватни 
живот других лица;

– употребљава псовке и увредљиве изразе;
– другим поступцима нарушава ред на седници, омета 

ефикасност рада Скупштине или на други начин поступа 
противно одредбама овог пословника.

Члан 96. 
Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим 

говором нарушава ред на седници или повређује одредбе 
овог пословника, а већ му је на тој седници два пута изре-
чена мера упозорења, тј. опомена из претходног члана овог 
пословника. 

Одборник, коме је изречена мера одузимања речи, а који 
се у време изрицања мере налази за говорницом, дужан је 
да одмах прекине излагање и напусти говорницу, у супро-
тном председник Скупштине искључује озвучење.

Мера одузимања речи не односи се на право одборника 
на реплику у даљем току седнице.

Члан 97. 
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и 

после изречене мере опомене, односно мере одузимања 
речи, омета или спречава рад на седници или на седници 
вређа Скупштину, одборнике, односно друге учеснике на 
седници или употребљава изразе који нису у складу са дос-
тојанством Скупштине.

Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и 
без претходно изречених мера, у случају поступања којим 
се угрожава физички или морални интегритет учесника се-
днице односно на други начин грубо омета рад Скупштине.

Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је 
повредио ред.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице ду-
жан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница, 
а ако то не учини председник Скупштине може одредити 
паузу, односно наложити служби обезбеђења да одборника 
удаљи из сале.

Одборник коме је изречена мера удаљења ca седнице не 
сматра ce присутним на седници и губи право на новчану 
накнаду за вршење одборничке функције на конкретној се-
дници.

Ако председник Скупштине редовним мерама не може 
да одржи ред на седници, одредиће кратак прекид седнице 
и обезбедити услове за наставак седнице.

Члан 98. 
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине при-

мењују се и на све друге учеснике у раду седнице Скупшти-
не односно присутне на седници.

Члан 99.
Председник Скупштине одређује одборничке јединице и 

места за седење која се резервишу за председника и замени-
ка председника градске општине, чланове Већа, помоћнике 
председника градске општине, начелника и заменика наче-
лника Управе.

6. Записници и тонски запис

Члан 100. 
О раду на седници Скупштине води се записник.
О вођењу записника стара се секретар Скупштине, а 

усвојени записник потписују председник Скупштине, об-
рађивач записника и секретар Скупштине.
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У записник се обавезно уноси: време и место одржавања 
седнице; име председавајућег седницом и записничара; имена 
оправдано и неоправдано одсутних одборника; имена лица 
која су присуствовала седници по позиву и као гости; кратак 
ток седнице са назнаком питања о којима се расправљало и 
одлучивало и именима говорника; резултат гласања о поједи-
ним питањима са подацима о броју одборника који су гласа-
ли за, против, били уздржани и који нису гласали; назив свих 
аката донетих на седници; изречене мере на седници.

Председник Скупштине може формулисати поједине 
закључке који се уносе у записник. Исто то право има и сваки 
говорник у погледу формулације својих предлога и мишљења.

Оригинал записника чува се у документацији Скупшти-
не, а препис записника доставља се одборницима уз позив 
за наредну седницу.

Усвојени записник прилаже се материјалу разматраном 
на седници Скупштине.

Члан 101. 
Ток седнице Скупштине снима се тонски како би се 

обезбедио аутентичан и потпун ток и текст седнице.
Тонски запис о току седнице представља саставни део 

документације Скупштине који се чува пет година, за ман-
датни период Скупштине и годину дана после истека ман-
дата одређеног сазива Скупштине. 

Тонски запис по правилу служи за потребе стручне 
службе Скупштине.

Изузетно, тонски запис са одређене седнице Скупштине 
по поднетом захтеву могу користити и други државни орга-
ни, ако то одобри Мандатно-имунитетска комисија.

Сваки одборник Скупштине има право да стручној служ-
би Скупштине у року од 15 дана од дана одржавања седнице, 
поднесе писани захтев да му се омогући да у службеним прос-
торијама градске општине преслуша тонски запис свог изла-
гања и излагање другог одборника које се на њега односи. 

Ако одборник жели да ауторизује текст свог излагања са 
Скупштине на основу тонског записа, на његов захтев под-
нет у року од 30 дана од дана одржавања седнице омогућиће 
му се тонски препис његовог излагања, који ће сачинити 
стручна служба Скупштине. 

Секретар Скупштине градске општине стара се да се 
одборнику обезбеде права из овог члана.

VI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ АКА-
ТА У СКУПШТИНИ

1. Акти које доноси Скупштина

Члан 102. 
Скупштина доноси: одлуку, програм, стратегију, план, 

решење, закључак, пословник, препоруку, друге акте у скла-
ду са законом, Статутом Града Београда, Статутом и овим 
пословником и доноси аутентично тумачење прописа чији 
је доносилац. 

Скупштина доноси годишњи програм рада на предлог 
председника Скупштине. 

2. Предлагање одлуке

Члан 103. 
Предлози одлука и других аката подносе се Скупштини 

у писаном и електронском облику.
Предлог одлуке може да поднесе Веће, председник град-

ске општине, сваки одборник Скупштине и 500 бирача са 
територије градске општине, односно други овлашћени 
предлагач у складу са Статутом и другим општим актима 
Скупштине.

Предлог одлуке подноси се у облику у коме се одлука до-
носи и мора бити образложен.

Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за 
доношење одлуке, објашњење циља који се жели постићи, 
образложење конкретних решења и процену износа финан-
сијских средстава потребних за спровођење одлуке.

Предлог одлуке упућује се и надлежном радном телу и 
Већу кад оно није предлагач.

Члан 104. 
Радна тела Скупштине и Веће, могу предложити Скупш-

тини да прихвати предлог одлуке у целини или предложи-
ти да Скупштина донесе одлуку у тексту измењеном, делом 
или у целини, у односу на текст који је поднео предлагач 
или да предлог одлуке не прихвати.

Члан 105. 
Предлагач одлуке, односно овлашћени представник 

предлагача, може, на почетку расправе, да изложи допунско 
образложење предлога. Он има право да учествује у распра-
ви све до њеног закључења, да даје објашњења и износи 
своје мишњење. 

По окончању расправе, предлагач, односно овлашћени 
представник предлагача има право на завршну реч.

Члан 106. 
Предлагач одлуке има право да без образложења, повуче 

предлог одлуке у току седнице, а најкасније до почетка гла-
сања о предлогу одлуке у целини.

Члан 107. 
При предлагању других аката из члана 102. овог послов-

ника сходно се примењују одредбе овог пословника о доно-
шењу одлука.

3. Амандман

Члан 108. 
Предлог за измену и допуну предлога одлуке подноси се 

председнику Скупштине у облику амандмана. Амандман 
може поднети одборник, Веће, председник или заменик 
председника градске општине, стално радно тело Скупшти-
не и најмање 500 бирача са пребивалиштем на територији 
градске општине.

Амандман се подноси у писаном и електронском обли-
ку, са образложењем.

Амандман се подноси председнику Скупштине почев од 
дана упућивања предлога општег акта одборницима, а најкас-
није 24 часа пре часа који је одређен за почетак седнице.

Изузетно од става 3. овог члана, амандман на предлог 
одлуке или другог општег акта који се, у складу са овим 
пословником, доноси по хитном поступку и амандман на 
предлог којим је допуњен дневни ред седнице, може се под-
нети до почетка расправе о том предлогу.

Предлагач одлуке односно, другог општег акта може под-
носити амандмане на тај предлог све до почетка гласања.

О амандману се обавезно изјашњава предлагач, односно 
овлашћени представник предлагача и Веће кад оно није 
предлагач, у смислу да ли се одбацује као неблаговремен, 
одбија или прихвата. 

Ако предлагач прихвати амандман, амандман постаје 
саставни део предлога одлуке, односно, другог општег акта 
и о њему се посебно не одлучује. 

Подносилац амандмана не може подносити више аманд-
мана на исти члан предлога одлуке или другог општег акта. 
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Члан 109. 
Скупштина посебно одлучује о сваком амандману осим 

о амандману који је постао саставни део предлога одлуке 
односно другог општег акта. 

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, 
обједињено гласати о више амандмана истовремено.

Скупштина одлучује о поднетим амандманима по редо-
следу чланова предлога одлуке односно, другог општег акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан предло-
га одлуке, односно, другог општег акта прво се одлучује о 
амандману којим се предлаже брисање тог члана, а затим о 
амандманима којима се предлаже измена одредбе тог члана. 

4. Аутентично тумачење

Члан 110. 
Предлог за доношење аутентичног тумачења прописа 

чији је доносилац Скупштина, може поднети свако правно 
или физичко лице и исти се подноси у писаном облику и 
мора бити образложен.

Скупштина доноси аутентично тумачење прописа чији 
је доносилац, по поступку предвиђеном овим пословником 
за доношење тог прописа.

Изузетно од става 2. овог члана, Скупштина може, на 
предлог председника Скупштине, утврдити аутентично ту-
мачење одредаба овог пословника, на седници на којој се то 
питање постави. 

5. Хитан поступак

Члан 111. 
Предлагач акта може до часа одређеног за почетак сед-

нице Скупштине предложити да се одређени акт разматра 
и усваја на тој седници без претходног разматрања акта у 
радним телима Скупштине, ако за доношење појединог акта 
постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог 
акта у одређеном року имало или могло имати штетне по-
следице по интересе грађана или правних лица, односно за 
обављање послова из надлежности градске општине.

Писани предлог за допуну предложеног дневног реда по 
хитном поступку, са образложењем хитности, доставља се 
заједно са актом који се предлаже сачињеним у складу са 
овим Пословником. 

Предлагач акта у образложењу мора навести разлоге 
због којих се тражи хитан поступак.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора 
се доставити председнику Скупштине и одборницима 
најкасније до почетка седнице.

Члан 112. 
О предлогу за уношење акта у дневни ред седнице по 

хитном поступку Скупштина одлучује без расправе. Пре 
гласања о том питању Скупштина може саслушати образло-
жење предлагача.

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт разматра по 
хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте 
седнице.

Скупштина може у току седнице затражити хитно 
мишљење надлежног радног тела Скупштине и Већа када 
оно није предлагач.

6. Скраћени поступак

Члан 113. 
У скраћеном поступку одлучује се без претходне 

расправе.

Члан 114. 
У скраћеном поступку Скупштина може одлучивати о 

појединачним актима.
Одлучивање у скраћеном поступку може да се спроведе 

само ако су предлози аката из става 1. овог члана у предлогу 
дневног реда груписани у посебном одељку и означени као 
„предлози о којима се одлучује у скраћеном поступку”.

Члан 115. 
У материјалу који се одборницима доставља уз позив за 

седницу мора се у прописаној форми изложити пуна садр-
жина акта о којем се одлучује у скраћеном поступку и об-
разложење предлога.

Члан 116. 
Одборник може затражити да се одређени предлог из-

двоји из скраћеног и стави у редован поступак, о чему се 
Скупштина изјашњава гласањем. 

Пре утврђивања дневног реда седнице председник 
Скупштине пита да ли има захтева за отварање расправе о 
поједином питању из групе предлога „предлозима о којима 
се одлучује у скраћеном поступку”.

Приликом утврђивања дневног реда председник Скупшти-
не је дужан да упозна одборнике са предлозима да се поједи-
не тачке из групе „предлога о којима се одлучује у скраћеном 
поступку”, пребаце из скраћеног у редован поступак, уколико 
су такви предлози поднети до почетка седнице.

Уколико се Скупштина изјасни да се одређено питање 
разматра у редовном поступку председник Скупштине то 
саопштава, па се предлози за које је захтевано отварање 
расправе издвајају из групе „предлога о којима се одлучује 
у скраћеном поступку” и о њима се расправља и одлучује 
одвојено.

По усвајању дневног реда, председник Скупштине ста-
вља на гласање све предлоге који су остали у групи „предло-
га о којима се одлучује у скраћеном поступку’’ и о њима се 
гласа у целини – истовремено.

По завршеном гласању председник Скупштине кон-
статује да су усвојени сви предлози о којима се одлучује у 
скраћеном поступку, а у записник са те седнице појединач-
но се наводе сви акти који су усвојени. 

7. Потписивање и објављивање аката и употреба печата 
Скупштине

Члан 117. 
Акте донете на седници Скупштине потписује председ-

ник Скупштине или заменик председника Скупштине уко-
лико је председавао Скупштином. Изворник акта поднетог 
на потпис председнику Скупштине својим потписом прет-
ходно оверава секретар Скупштине.

Скупштина по садржини и величини има два истоветна 
печата, обележена бројем I или II пречника 32 mm, који се 
користе за оверу аката донетих на седници Скупштине, из-
ворника и отправака и оверу пратећих аката у вези са сази-
вањем и одржавањем седница Скупштине. 

Скупштина има један мали печат са истоветном садр-
жином као печат из става 2. овог члана, пречника од 28 mm, 
који се користи за оверу одборничких легитимација и дру-
гих аката у вези остваривања права одборника. 

Члан 118. 
Изворник акта у тексту који је усвојен на седници 

Скупштине, потписан од стране председника Скупштине и 
оверен печатом Скупштине, чува се трајно у документацији 
Скупштине.
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На основу изворника акта сачињавају се отправци акта 
који су истоветне садржине као изворник акта.

О изради изворника аката и њихових отправака, о чу-
вању изворника аката и њиховој евиденцији, објављивању 
аката и њиховом достављању заинтересованим органима 
и организацијама стара се стручна служба Управе градске 
општине за скупштинске послове и прописе.

Члан 119.
Исправљање грешака у донетим општим и појединач-

ним актима након њиховог издавања, врши Скупштина 
посебним закључком, сходном применом одредаба закона. 
Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога 
производи правно дејство акт који се исправља. 

Изузетно, председник Скупштине може, без доноше-
ња посебног закључка, вршити исправљање очигледних 
техничких грешака у именима или бројевима, писању или 
рачунању, као и друге очигледне нетачности у општим и 
појединачним актима које је донела Скупштина, пре њихо-
вог издавања, на основу расположиве документације и ва-
жећих прописа. 

О исправци у смислу става 2. овог члана уписује се бе-
лешка на изворник акта и исту потписују председник и се-
кретар Скупштине, а о извршеној исправци одборници се 
обавештавају кроз записник са седнице Скупштине на којој 
је акт донет. 

Стручна служба Скупштине може, након сравњења 
текста објављеног акта са његовим изворником, вршити 
исправке уочених техничких грешака у актима објавље-
ним у „Службеном листу Града Београда” чији је доносилац 
Скупштина. 

Члан 120.
Акти из члана 102. овог пословника за које Скупштина 

при њиховом доношењу одреди или ако је то прописано, 
објављују се у „Службеном листу Града Београда”.

VII. ПОСТУПАК ЗА РАСПИСИВАЊЕ ОПШТИНСКОГ 
РЕФЕРЕНДУМА

Члан 121. 
Скупштина може одлучити да поједино питање из своје 

надлежности изнесе на референдум, на предлог најмање 
једне трећине одборника, председника Скупштине, пред-
седника градске општине и Већа.

Скупштина је дужна да у складу са Статутом распише 
референдум на предлог који поднесе најмање 10% бирача са 
пребивалишта на територији градске општине, који су упи-
сани у бирачки списак на дан предаје предлога, за расписи-
вање референдума. 

Члан 122. 
Предлог за расписивање референдума из члана 121. став 

1. овог пословника разматра стално радно тело у чијем су 
делокругу питања о којима се предлаже одлучивање на ре-
ферендуму. Представник подносиоца предлога позива се на 
седницу сталног радног тела.

Предлог за расписивање референдума разматра и Веће, 
ако оно није предлагач. 

Надлежно стално радно тело и Веће дају мишљење 
Скупштини о предлогу за расписивање референдума.

Члан 123. 
Ако усвоји предлог за расписивање референдума, 

Скупштина доноси акт о расписивању референдума којим 

се утврђује текст питања о коме се грађани изјашњавају, од-
носно одређује предлог одлуке или другог акта из њене на-
длежности који се износи на референдум.

Акт о расписивању референдума доноси се већином гла-
сова од укупног броја одборника. 

Референдум се спроводи на начин и по поступку 
утврђеном законом. 

Ако се на референдум износи одређено питање на изја-
шњавање, резултат референдума у складу са Статутом оба-
везује Скупштину у погледу уређивања тог питања, осим у 
случају изјашњавања на саветодавном референдуму.

VIII. РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТ-
НЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 124. 
Рад Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у 

рату и у случају ванредног стања, уређују се посебном одлу-
ком Скупштине.

Одредбе овог пословника примењују се у раду Скупшти-
не у случају непосредне ратне опасности, у рату и у случају 
ванредног стања, ако одлуком из става 1. овог члана или за-
коном није другачије одређено.

Члан 125. 
Председник Скупштине у случају непосредне ратне 

опасности, ратног или ванредног стања
– одређује време и место одржавања седница Скупштине;
– одлучује о начину позивања одборника на седнице и 

начину и роковима достављања материјала за те седнице;
– одређује, по потреби, посебан начин вођења, издавања 

и чувања магнетофонских записа и записника ca седнице 
Скупштине и њених сталних радних тела;

– одређује да се предлози одлука и други општи акти и 
други материјали не стављају на располагање средствима 
јавног информисања, док Скупштина другачије не одлучи;

– одлучује о начину рада и извршавања задатака струч-
них служби Скупштине.

Члан 126. 
У случају непосредне ратне опасности, за време ратног 

или ванредног стања, предлози одлука, других прописа и 
општих аката, које разматра Скупштина могу се изнети на 
разматрање и одлучивање без претходног разматрања у на-
длежним радним телима, уколико тако Скупштина одлучи.

Члан 127. 
Одборници су дужни да у случајевима непосредне рат-

не опасности, ратног или ванредног стања, извештавају се-
кретара Скупштине о свакој промени адресе пребивалишта 
или боравишта.

IX. ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 128. 
Рад Скупштине доступан је јавности. 
Представници средстава јавног информисања имају 

право да присуствују седницама Скупштине и њених рад-
них тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.

За јавност рада Скупштине одговоран је председник 
Скупштине.

Члан 129. 
Седници Скупштине имају право да по одобрењу пред-

седника Скупштине, присуствују и грађани, осим када се 
седница држи без присуства јавности.
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Председник Скупштине може ограничити укупан број 
грађана који може да присуствује седници, ако је то потреб-
но ради обезбеђивања несметаног тока седнице. 

Члан 130. 
Скупштина и њена радна тела, на образложени предлог 

председника Скупштине, сталног радног тела, Већа и нај-
мање десет одборника, изузетно могу ограничити или ис-
кључити јавност из свог рада, у складу са законом. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује 
гласањем без расправе.

Члан 131. 
Представницима средстава јавног информисања ста-

вљају се на располагање предлози одлука, других прописа 
и општих аката, као и информативни и документациони 
материјали о питањима из рада Скупштине и њених рад-
них тела.

Представницима средстава јавног информисања обез-
беђују се потребни услови за праћење рада на седницама 
Скупштине и њених радних тела.

Члан 132. 
Скупштина може да изда службено саопштење за сред-

ства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља надлежна служба 

Управе градске општине, а одобрава председник Скупшти-
не или лице које он овласти.

Конференцију за штампу, у вези са питањима која раз-
матра Скупштина, може да одржи председник Скупштине 
и заменик председника Скупштине.

Члан 133. 
Радио станице и телевизијске станице могу преносити 

ток седнице Скупштине, уколико Скупштина друкчије не 
одлучи. 

Члан 134. 
У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и ње-

них радних тела, на интернет презентацији органа градске 
општине могу се објавити:

– обавештење о времену и месту одржавања седнице 
Скупштине са предлогом дневног реда, 

– усвојени записник са седнице Скупштине,
– одлуке и други акти донети на седници Скупштине, 

као и значајнији информативни и документациони мате-
ријали везани за рад Скупштине и њених радних тела,

– извештаји радних тела који су поднети Скупштини 
поводом материјала које су разматрали,

– предлози одлука и других аката, као и других аката за 
које је јавност посебно заинтересована.

О објављивању аката из става 1. овог члана стара се за-
меник секретара Скупштине са стручном службом Упаве 
градске општине.

X. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА

Члан 135. 
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и 

радних тела чији је члан.
Председник Скупштине може да одобри одборнику од-

суство са седнице, о чему обавештава Скупштину.

Члан 136. 
Одборник не може бити позван на кривичну одговор-

ност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или 
давања гласа на седници Скупштине и радних тела.

Члан 137. 
Одборник има право да буде обавештаван о свим пи-

тањима чије му је познавање потребно ради вршења функ-
ције одборника.

Ради потпунијег обавештавања, одборницима се редов-
но достављају службене публикације и информативни и до-
кументациони материјали о питањима која су на дневном 
реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокру-
га Скупштине.

Члан 138. 
Одборник има право да писмено тражи обавештења и 

објашњења од председника и секретара Скупштине, пред-
седника сталних радних тела Скупштине и начелника Упра-
ве градске општине о питањима која се односе на послове 
из оквира њихових права и дужности, а која су му потребна 
за вршење функције одборника. 

О припремању одговора из става 1. овог члана стара се 
секретар Скупштине.

Члан 139. 
Одборник има право да постави одборникчко питање.
Одборник поставља одборничко питање између две 

седнице, у писаном облику, непосредно председнику 
Скупштине, а изузетно може га, у усменом или писаном об-
лику, поставити на крају седнице Скупштине, по исцрпље-
ном дневном реду.

Одборник има право да усмено постави одборничко пи-
тање у једном обраћању, у трајању до три минута.

О припремању одговора на питања одборника од стране 
надлежних служби, органа и организација стара се секре-
тар Скупштине. 

Члан 140. 
Приликом постављања одборничког питања, одборник 

треба да се изјасни да ли жели да се на питање одговори 
усмено или у писаном облику, непосредно њему или свим 
одборницима, ван седнице или на седници Скупштине.

На постављено одборничко питање надлежни субјект 
дужан је да достави одговор у року од 30 дана од пријема 
захтева за припрему истог и исти се одборнику по правилу 
доставља на првој наредној седници Скупштине у писаном 
облику.

Ако због потребе прикупљања података и информација 
или из других разлога није могуће дати одговор на одбор-
ничко питање на наредној седници, председник Скупштине 
може, на захтев органа надлежног за давање оговора, да од-
реди дужи рок, о чему обавештава одборника који је поста-
вио питање. 

На одборничко питање постављено на седници одговара 
се, ако је могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на 
првој наредној седници.

Када се одговор на одборничко питање не даје на истој 
седници на којој је питање постављено, одговор се, по пра-
вилу, даје у писаном облику одборнику који је одборничко 
питање поставио.

На захтев одборника који је питање поставио, одговор 
се доставља и свим одборницима преко њихове одборничке 
групе.
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Члан 141. 
Одговор мора бити кратак, јасан и директан и, по прави-

лу, треба да садржи предлоге за решавање проблема на које 
се питање односи.

Члан 142. 
Приликом утврђивања дневног реда одборник који 

је поставио питање поводом добијеног одговора, може 
предложити да се питање на које се одговор односи уврсти 
у дневни ред седнице и о истом отвори расправа. 

О предлогу из става 1. овог члана одлучује Скупштина.
Када одборници прихвате да се о питању на које се од-

носи одговор води расправа, то питање се увршћује у днев-
ни ред наредне седнице као последња тачка дневног реда, 
ако Скупштина не одлучи другачије.

Члан 143. 
Управа градске општине обезбеђује, у оквиру својих за-

датака, услове за вршење функције одборника и на њихово 
тражење, по налогу начелника Управе:

– пружа им стручну помоћ у изради предлога које они 
подносе Скупштини и радним телима Скупштине;

– обезбеђује им коришћење „Службеног листа града Бе-
ограда”, као и допунску документацију за поједина питања 
која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела;

– стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких група.
Служба за скупштинске послове и прописе обавља 

стручне, организационе и административно техничке по-
слове за потребе Скупштине и радних тела Скупштине у 
складу са делокругом рада утврђеним Одлуком о управи 
градске општине. 

Члан 144. 
Одборник има право на накнаду трошкова за вршење 

одборничке функције, накнаду за учешће у раду на седни-
цама Скупштине и друга примања у складу са посебном од-
луком Скупштине.

Члан 145. 
Одборнику се, после извршене потврде мандата, издаје 

посебна легитимација.
Комисија за кадровска и административна питања про-

писује садржину, облик и начин издавања легитимације и 
вођење евиденције издатих легитимација.

XI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПОСЛОВНИКА 
СКУПШТИНЕ

Члан 146. 
Скупштина доноси пословник, односно одлучује о из-

мени или допуни пословника већином гласова од укупног 
броја одборника. 

Предлог акта из става 1. овог члана сачињен у складу 
са чланом 103. овог пословника, може поднети председник 
Скупштине, одборничка група или најмање 15 одборника. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 147. 
Са 11. мартом 2011. године престао је да важи Посло-

вник Скупштине Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, број 44/08).

Члан 148.
Стручна служба Скупштине до 10. маја 2011. године била 

је у обавези да изврши уништавање тонских записа (магне-
тофонских трака великих и малих и CD-ова) са седница свих 
сазива Скупштине до Скупштине у сазиву 2008–2012. годи-
не, чији тонски записи су чувани до истека рока утврђеног 
овим пословником.

Члан 149. 
Комисија за кадровска и административна питања, као 

стално радно тело Скупштине, сагласно испуњењу мате-
ријално техничких и других услова утврдиће време по-
четка примене одредби овог пословника које се односе на 
увођење у примену електронског система код одлучивања 
јавним гласањем на седници Скупштине, говора са мес-
та као и одредбе које се односе на могућност подношења 
предлога одлука и других аката Скупштини и амандмана на 
овакве акте у електронском облику.

Комисија Скупштине за кадровска и административна 
питања до 13. децембра 2016. године донеће акт којим ће 
уредити процедуру подношења аката из става 1. овог члана 
у електронском облику.

Члан 150.
Овај пословник објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Завод за заштиту споменика културе Града Београда – установа културе од националног значаја на основу члана 29, а у 

вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),

ОБА ВЕШТА ВА
Сопственике и/или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање 

следећих добара која уживају претходну заштиту:
Општина Стари град
Градитељски објекти
1. Зграда представништва Првог дунавског паробродарског друштва, Господар Јевремова 33, Капетан Мишина 6а
Општина Палилула
Градитељски објекти
1. Зграде старе кланице, Булевар деспота Стефана 111
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се 

одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности из надлежности Завода за заштиту споменика културе Града Београда.

Завод за заштиту споменика културе Града Београда
– Установа културе од националног значаја

Број Р 3677/16, 14. септембра 2016. године
Директор

Нела Мићовић, ср.
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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић 
и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав 
Ђокић, Катарина Манојловић Андрић, др Милан Марко-
вић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојано-
вић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Пред-
раг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 
Републике Србије, на седници одржаној 31. марта 2016. го-
дине, донео је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се да одредба члана 17. Правилника о усло-
вима и начину остваривања права детета у области финан-
сијске подршке породице са децом на територији града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 57/13 и 62/14), у 
време важења, није била у сагласности са законом.

2. Одбацују се иницијативе за покретање поступка за 
оцену законитости Одлуке о правима детета у области фи-
нансијске подршке породице са децом на територији гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 45/13 и 
51/14).

3. Одбацује се захтев за „обуставу примене” Одлуке и 
Правилника из тач. 1. и 2. 

О б р а з л оже њ е

I
Уставном суду поднетe су три иницијативе за покретање 

поступка за оцену законитости одредбе члана 17. Правилни-
ка наведеног у тачки 1. изреке и Одлуке наведене у тачки 2. 
изреке. 

Иницијатори, oспоравајући законитост наведених ака-
та, с позивом на одредбе чл. 4. и 14. Одлуке о правима дете-
та у области финансијске подршке породице са децом на те-
риторији града Београда и oдредбe члана 17. Правилника о 
условима и начину остваривања права детета у области фи-
нансијске подршке породице са децом на територији града 
Београда, наводе да су оспореном одлуком и правилником 
„потпуно произвољно” и супротно Закону о предшколском 
васпитању и образовању утврђене значајно веће обавезе 
учешћа корисника у економској цени услуга у предшкол-
ској установи у односу на законом утврђене, чиме је нане-
та материјална штета родитељима, односно старатељима 
деце – корисника услуга предшколских установа. Ово стога 
што је оспореном одредбом члана 17. правилника утврђена 
регресна скала у супротности са одредбом члана 50. Закона 
о предшколском васпитању и образовању којом је пропи-
сано учешће родитеља, односно старатеља у обезбеђивању 
средстава за остваривање делатности предшколске устано-
ве у висини од 20% од економске цене по детету, у складу 
са законом. Такође, наводе да су на овај начин дискрими-
нисане породице са децом на територији града Београда у 
односу на породице са децом из других градова Републике 
Србије.

Предложено је да Уставни суд обустави примену оспо-
рених аката до доношења коначне одлуке Суда и одреди на-
чин отклањања последица које су настале применом оспо-
рених аката (одлуке и правилника).

II
Доносилац оспорених аката у одговору, поред осталог, 

наводи: да су оспорени акти били донети на основу Закона 
о друштвеној бризи о деци и Закона о финансијској подр-

шци породици са децом, према којима је надлежни орган 
града био овлашћен да уреди начин и услове регресирања 
трошкова боравка деце у предшколској установи у завис-
ности од материјалног положаја породице, али и друга пра-
ва, већи обим права и повољније услове за њихово оства-
ривање, ако су средства обезбеђена; да је на основу чл. 1. 
и 2. Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у 
дечјим установама из 1993. године, који је престао да важи 
1. јануара 2015. године, надлежни орган био овлашћен да 
утврди цену услуга, која обухвата све текуће расходе по де-
тету у једном граду, а структуру цене услуге по васпитној 
групи чиниле су зараде запослених према важећим про-
писима и трошкови пословања; да је сходно наведеним за-
конским и подзаконским прописима, градоначелник гра-
да Београда донео 2010. године Решење о ценама услуга за 
извршење програма у делатности друштвене бриге о деци 
у Београду којим није била утврђена економска цена, већ 
цена услуга, односно највише учешће родитеља у укупним 
трошковима боравка детета, у односу на коју се одређи-
вало процентуално учешће корисника услуга, као један од 
основа за умањење цена;  да су оспореном одлуком била 
утврђена додатна права, већи обим права од права утврђе-
них законом и повољнији услови за њихово остваривање 
у области финансијске подршке породице са децом, док 
су оспореним правилником били уређени услови и начин 
остваривања права детета у области финансијске подрш-
ке породици са децом које обезбеђује град; да је одредбом 
члана 17. тог правилника, као већи обим права било пред-
виђено да се месечна цена корисницима услуга појединачно 
утврђује процентуално у односу на утврђену цену услуга, 
а која је представљала највише учешће корисника услуга 
према утврђеној скали, а не економску цену. У одговору се 
даље наводи да је поводом примене одредаба Закона о ос-
новама система образовања и васпитања и Закона о предш-
колском васпитању и образовању које се односе на утврђи-
вање економске цене за остваривање програма образовања 
и васпитања од Министарства просвете 21. јуна 2010. годи-
не затражено појашњење и да је Министарство, у одговору 
од 24. јуна 2010. године, навело да економска цена обухвата 
све текуће расходе по детету и ученику из свих извора фи-
нансирања, у складу са прописима којима се уређује буџет-
ски систем, а исказује се јединство и структурно и саставни 
је део Меморандума о буџету и да следствено томе родитељ 
или старатељ детета учествује у висини од 20% од економс-
ке цене по детету, у оквиру укупног финансирања делат-
ности предшколског васпитања и образовања у установи 
чији је оснивач република, аутономна покрајина и јединица 
локалне самоуправе; да је након доношења новог републич-
ког Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у предшколским устано-
вама, 24. децембра 2014. године, који је објављен у „Служ-
беном гласнику Републике Србије”, број 146/14 и примењује 
се од 1. јануара 2015. године, и на основу кога је престао да 
важи Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у 
дечјим установама из 1993. године, градоначелник Београда 
донео Решење о утврђивању економске цене програма вас-
питања и образовања у предшколским установама чији је 
оснивач град Београд, које се примењују од 1. јануара 2015. 
године, а да су ступањем на снагу Одлуке о правима детета 
у области финансијске подршке породици са децом на те-
риторији града Београда 21. јануара 2015. године престали 
да важе оспорена одлука и правилник. Поводом навода да 

АКТИ УСТАВНОГ СУДА
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су породице са децом на територији Београда дискримини-
сане у односу на породице са децом из других градова Ре-
публике Србије, у одговору се наводи да је јединицa локал-
не самоуправе надлежна да утврђује цену услуга на својој 
територији, у складу са одређеним мерилима којима се на 
нивоу Републике Србије одређују цене боравка детета у 
предшколској установи на нивоу сваке јединице локалне са-
моуправе, а да би у супротном „била утврђена јединствена 
цена вртића за целу територију Републике Србије”.

III
У спроведеном поступку, Уставни суд је констатовао да 

је оспорену Одлуку о правима детета у области финансијске 
подршке породици са децом на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/13 и 51/14) донела 
Скупштина Града Београда, на основу члана 9. став 4. и чла-
на 25. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/09, 6/10 и 23/13), на седници одржаној 15. октобра 
2013. године. Одлуком су била утврђена додатна права, већи 
обим права од права утврђених законом и повољнији усло-
ви за њихово остваривање, у области финансијске подршке 
породици са децом на територији града Београда, које обез-
беђује Град Београд (члан 1.). Према члану 2. одлуке, права 
из члана 1. ове одлуке била су: право на накнаду укупних 
трошкова боравка у предшколској установи; право на рег-
ресирање трошкова боравка деце у предшколској установи; 
право на регресирање трошкова одмора и рекреације деце 
из предшколских установа и право на регресирање трошко-
ва исхране за децу у продуженом боравку у основним шко-
лама за образовање ученика са сметњама у развоју. Одред-
бом члана 4. став 1. Одлуке било је прописано да се право 
на регресирање трошкова боравка деце у предшколској ус-
танови остварује у зависности од укупних прихода породи-
це, а на основу регресне скале коју утврђује градоначелник 
града Београда. Одлуком је, такође, било прописано: да се 
услови и начин остваривања права из члана 2. ове одлуке 
ближе уређују посебним актом који доноси градоначелник 
(члан 8.); да ће акт из чл. 4. и 8. ове одлуке донети градо-
начелник најкасније до 1. децембра 2013. године (члан 13.); 
да се до доношења акта из члана 13. ове одлуке примењује 
Правилник о условима и начину остваривања права на рег-
ресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, 
одмора и рекреације („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/09, 5/10, 14/11, 51/12 и 65/13) (члан 14. – одредба на коју 
указују иницијатори).

Оспорена одлука престала је да важи 22. јануара 2015. 
године, на основу члана 21. Одлуке о правима детета у обла-
сти финансијске подршке породици са децом на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, број 2/15).

Оспорени Правилник о условима и начину остваривања 
права детета у области финансијске подршке породици са 
децом на територији града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 57/13 и 62/14) донео је Привремени орган 
града Београда, на основу члана 86. став 4. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чла-
на 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07), члана 52. став 1. тачка 6. Статута града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
26/13), члана 25. став 2. Закона о финансијској подршци по-
родици са децом („Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 
и 107/09) и чл. 4, 8. и 13. Одлуке о правима детета у обла-
сти финансијске подршке породици са децом на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 45/13 
и 51/14), на седници одржаној 29. новембра 2013. године.

Правилником су били уређени услови и начин оствари-
вања права детета у области финансијске подршке породи-
ци са децом на територији града Београда, које обезбеђује 
град Београд, и то: право на накнаду укупних трошкова 
боравка у предшколској установи, право на регресирање 
трошкова деце у предшколској установи; право на регреси-
рање трошкова одмора и рекреације деце из предшколских 
установа и право на регресирање трошкова исхране за децу 
у продуженом боравку у основним школама за образовање 
ученика са сметњама у развоју (члан 1.). Оспореном одред-
бом члана 17. правилника било је прописано да се месечна 
цена корисницима услуга појединачно, утврђује у складу 
са овим правилником, процентуално у односу на утврђену 
цену услуга према следећој скали: 

Укупан месечни приход породице у односу на номиналне изно-
се цензуса за остваривање права на регресирање трошкова

Учешће 
корисника услуга

Домаћинство укупан месечни приход %
Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петорочлано домаћинство

до 18.865,00
до 28.297,50
до 37.730,00
до 47.162,50

22,3

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петорочлано домаћинство

18.865,01 – 22.638,00
28.297,51 – 33.957,00
37.730,00 – 45.276,00
47.162,50 – 56.595,00

31,3

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петорочлано домаћинство

22.638,01 – 26.411,00
33.957,01 – 39.616,50
45.276,01 – 49.048,00
56.595,01 – 61.311,00

40,8

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петорочлано домаћинство

26.411,00 – 32.070,50
39.616,50 – 43.963,00
49.048,00 – 54.822,00
61.311,00 – 66.027,50

51,8

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петорочлано домаћинство

32.070,50 – 40.000,00
43.963,00 – 60.000,00
54.822,00 – 80.000,00

66.027,50 – 100.000,00

60,3

Двочлано домаћинство
Трочлано домаћинство
Четворочлано домаћинство
Петорочлано домаћинство

преко 40.000,00
преко 60.000,00
преко 80.000,00

преко 100.000,00

72,8

 
Правилником је, такође, било прописано да се трош-

кови боравка деце у предшколској установи регресирају 
у зависности од односа висине укупног месечног прихода 
породице и номиналних износа цензуса за остваривање 
права на регресирање трошкова, утврђених чланом 17. овог 
правилника (члан 18. став 1); да се кориснику услуга, обра-
чун за наплату врши по утврђеној месечној цени у складу са 
чланом 17. овог правилника (члан 33. став 1).

Даном почетка примене овог правилника (1. јануара 
2014. године), престао је да важи Правилник о условима и 
начину остваривања права на регресирање трошкова бо-
равка деце у предшколској установи, одмора и рекреације 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/09, 5/10, 32/10, 
14/11, 51/12 и 65/12), чија је одредба члана 26. била истове-
тна садржини оспорене одредбе члана 17. правилника из 
2013. године.

Оспорени правилник је престао да важи 22. јануара 
2015. године, ступањем на снагу Одлуке о правима детета 
у области финансијске подршке породици са децом на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 2/15), коју је донела Скупштина Града Београда на сед-
ници одржаној 21. јануара 2015. године, на основу члана 9. 
став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
и члана 31. Статута Града Београда, и којом се утврђују до-
датна права, већи обим права од права утврђених законом 
и повољнији услови за њихово остваривање у области фи-
нансијске подршке породици са децом на територији гра-
да Београда, као и услови и начин остваривања ових права 
која обезбеђује Град Београд. 
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IV
Законом о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) уређују се 
основи система, поред осталог, предшколског образовања 
и васпитања, и то: принципи, циљеви и стандарди образо-
вања и васпитања, начин и услови за обављање делатности 
предшколског васпитања и образовања, оснивање, органи-
зација, финансирање и надзор над радом установа образо-
вања и васпитања, као и друга питања од значаја за обра-
зовање и васпитање (члан 1. став 1). Одредбом члана 155. 
Закона прописано је да се средства за финансирање делат-
ности установа утврђују на основу економске цене за оства-
ривање програма образовања и васпитања, по детету и уче-
нику, да економска цена из става 1. овог члана обухвата све 
текуће расходе по детету и ученику, из свих извора финан-
сирања, у складу са прописима којима се уређује буџетски 
систем, да се економска цена из става 2. овог члана исказује 
јединствено и структурно и саставни је део Меморанду-
ма о буџету, да ближе услове и мерила за утврђивање еко-
номске цене образовања и васпитања по детету и ученику 
на одређеном подручју, из одређених група, по нивоима и 
врстама образовања, неопходан број запослених, време и 
поступак увођења, прописује министар. Законом је, такође, 
прописано: да се средства за финансирање делатности уста-
нова чији је оснивач Република Србија, аутономна покраји-
на и јединица локалне самоуправе обезбеђују у буџету Ре-
публике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе (члан 156. став 1); да се у буџету јединице ло-
калне самоуправе обезбеђују средства за део економске 
цене образовања и васпитања деце и ученика која обухвата 
остале текуће расходе, а на основу утврђене економске цене 
из члана 155. овог закона; да се у буџету јединице локалне 
самоуправе обезбеђују средства и за остваривање делат-
ности предшколског васпитања и образовања (полудневни 
и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заш-
тита деце предшколског узраста) у висини 80% од економс-
ке цене по детету, укључујући у целости средства за плате, 
накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет по-
слодавца, отпремнине, као и помоћи запослених у предш-
колској установи и остале текуће расходе (члан 159. став 1. 
и став 2. тачка 1). Одредбама члана 170, члана 171. став 1. и 
члана 180. ст. 1. и 2. закона, које се налазе у прелазним и за-
вршним одредбама закона, прописано је: да се подзаконски 
акти донети до ступања на снагу овог закона примењују ако 
нису у супротности са овим законом, до доношења пропи-
са на основу овог закона (члан 170); да ће министар донети 
подзаконске акте у року од три године од дана ступања на 
снагу овог закона (члан 171. став 1); да ће се одредбе члана 
155. овог закона примењивати поступно, почев од школске 
2011/12 године, а на све установе од школске 2014/15 године 
(члан 180. ст. 1. и 2).

Законом о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, број 18/10) уређује се предшкол-
ско васпитање и образовање као део јединственог система 
образовања и васпитања и остварује се у складу са Уставом, 
законом којим се уређују основе система образовања и вас-
питања (у даљем тексту: закон), ратификованим међуна-
родним конвенцијама и овим законом, полазећи од права 
детета, развојних, образовних, културних, здравствених и 
социјалних потреба деце и породица са децом предшкол-
ског узраста. Законом је прописано: да се средства за фи-
нансирање делатности предшколске установе обезбеђују у 
складу са законом (члан 49); да родитељ, односно старатељ 
детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање 

делатности предшколске установе, чији је оснивач Републи-
ка Србија, аутономна покрајина или јединица локалне само-
управе у висини 20% од економске цене по детету, у складу 
са законом, да одлуку о висини цене из става 1. овог члана 
доноси оснивач, те да се од обавезе плаћања из става 1. овог 
члана у целодневном или полудневном боравку изузимају 
деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и 
деца из материјално угрожених породица (члан 50).

Одредбом члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци 
(„Службени гласник РС”, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 
28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10) 
прописано је да деца предшколског и основношколског уз-
раста, у зависности од материјалног положаја породице 
имају право на регресирање трошкова боравка у предшкол-
ској установи (став 1), да се регресирање трошкова цело-
дневног и полудневног боравка деце предшколског узраста 
обезбеђује у укупном износу од 80% од економске цене про-
сечно по детету, у предшколским установама које се налазе 
у мрежи установа коју утврди општина (став 2), а да начин 
и услове регресирања трошкова из ст. 1. и 2. овог члана 
утврђује надлежни општински орган (став 3).

V
У току поступка пред Уставним судом, министар про-

свете, науке и технолошког развоја донео је, 24. децембра 
2014. године, на основу члана 155. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања, Правилник о мерилима 
за утврђивање економске цене програма васпитања и об-
разовања у предшколским установама („Службени гласник 
РС”, број 146/14). Правилником се утврђују мерила на ос-
нову којих надлежни орган локалне самоуправе утврђује 
економску цену програма васпитања и образовања по дете-
ту у предшколским установама чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоупра-
ве (члан 1). Према одредби члана 12. став 1. правилника, 
појединачно учешће корисника у месечној економској цени 
по детету надлежни орган локалне самоуправе утврђује у 
складу са законом. Даном почетка примене овог правилни-
ка (1. јануара 2015. године) престао је да важи Правилник о 
мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама 
(„Службени гласник РС”, бр. 1/93 и 6/96).

Такође, након доношења наведеног правилника, гра-
доначелник града Београда је, 31. децембра 2014. године, 
на основу чл. 155. и 159. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), чл. 11, 12. и 13. Правилника о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образо-
вања у предшколским установама („Службени гласник РС”, 
број 146/14) и члана 52. тачка 10. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донео Решење о утврђивању економске цене програма вас-
питања и образовања у предшколским установама, чији 
је оснивач Град Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 104/14), којим је у одељку III прописано: да учешће ко-
рисника услуга у економској цени по детету износи 20%, 
односно да се за целокупне облике рада у трајању од 11 ча-
сова утврђује у износу од 5.540 динара месечно по детету; 
да се учешће корисника услуга у економској цени по детету 
за целодневне облике рада у трајању од 11 часова – програ-
ма припреме за школу, утврђује у износу од 3.742 динара, 
месечно по детету. Даном почетком примене овог решења 
(1. јануара 2015. године) престало је да важи Решење о цена-
ма услуга за извршивање програма у делатности друштвене 
бриге о деци у Београду („Службени лист Града Београда”, 
бр. 1/10, 4/13 и 6/13). 
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Из наведених одредаба Закона о основама система об-

разовања и васпитања и Закона о предшколском васпи-
тању и образовању следи да се средства за финансирање 
делатности установа утврђују на основу економске цене за 
остваривање програма образовања и васпитања по детету и 
ученику, да се у буџету јединице локалне самоуправе обез-
беђују средства и за остваривање делатности предшколског 
васпитања и образовања у висини 80% од економске цене 
по детету, а да родитељ, односно старатељ детета учест-
вује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности 
предшколске установе чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина или јединице локалне самоуправе у 
висини од 20% од економске цене по детету, те да економ-
ска цена обухвата све текуће расходе по детету и ученику из 
свих извора финансирања у складу са прописима којима се 
исказује буџетски систем и исказује се јединствено. Такође, 
из наведене одредбе члана 170. Закона о основама система 
образовања и васпитања следи да ће се подзаконски акти 
донети до ступања на снагу овог закона примењивати ако 
нису у супротности са овим законом, до доношења прописа 
по овом закону. 

Оспорена Одлука о правима детета у области финан-
сијске подршке породици са децом на територији гра-
да Београда и оспорени Правилник о условима и начину 
остваривања права детета у области финансијске подршке 
породице са децом на територији града Београда донети су 
након ступања на снагу Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и 
образовању и уређивали су додатна права, већи обим права 
од права утврђених законом и повољније услове и начин за 
њихово остваривање у области финансијске подршке поро-
дице са децом на територији града, које обезбеђује Град Бе-
оград. Једно од права прописаних Одлуком било је право на 
регресирање трошкова боравка деце у предшколској уста-
нови, које се остваривало у зависности од укупних прихода 
породице, а на основу регресне скале коју утврђује градо-
начелник града Београда. Сагласно наведеном, оспореним 
Правилником било је прописано који су приходи породице 
од утицаја на остваривање права на регресирање трошко-
ва и у зависности од тога, оспореном одредбом члана 17. 
скалом је утврђен начин обрачуна месечне цене трошкова 
боравка деце у предшколској установи корисницима услуга 
појединачно, зависно од номиналног износа укупних ме-
сечних прихода породице и процентуалним учешћем ко-
рисника услуга у тој цени.

Полазећи од тога да је оспореном одредбом члана 17. 
правилника мимо Закона о основама система образовања 
и васпитања и Закона о предшколском васпитању и обра-
зовању била уређена висина месечне цене корисницима ус-
луга појединачно која се утврђивала процентуално у одно-

су на утврђену цену услуга, према утврђеној скали а не на 
основу економске цене на основу које родитељ или стара-
тељ детета учествује у висини од 20% од економске цене по 
детету, у оквиру укупног финансирања делатности предш-
колског васпитања и образовања у установи чији је оснивач 
Република, аутономна покрајина и јединица локалне самоу-
праве, то је Уставни суд утврдио да оспорена одредба члана 
17. правилника, у време важења, није била у сагласности са 
Законом о предшколском васпитању и образовању, те је од-
лучио као у тачки 1. изреке.

Имајући у виду да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су 
поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је, сагласно чла-
ну 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник 
РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15 – др. за-
кон и 103/15), одлучио без доношења решења о покретању 
поступка.

Поводом оспорене Одлуке о правима детета у области 
финансијске подршке породици са децом, Уставни суд је, 
полазећи од садржине иницијатива и предмета уређења 
наведене одлуке и тога да је иста била један од основа за 
доношење оспореног Правилника о условима и начину 
остваривања права детета у области финансијске подрш-
ке породици са децом на територији града Београда, кон-
статовао да иницијативе не садрже уставноправне разлоге 
оспоравања одлуке, већ се само указује на одредбу члана 
14. одлуке којом се до доношења оспореног правилника 
примењивао Правилник о условима и начину остваривања 
права на регресирање трошкова боравка деце у предшкол-
ској установи, одмора и рекреације из 2009. године. С обзи-
ром на наведено, Уставни суд је, сагласно одредби члана 36. 
став 1. тачка 7) Закона о Уставном суду, иницијативе у том 
делу одбацио, одлучујући као у тачки 2. изреке.

Уставни суд је захтев за „обуставу примене” одлуке и 
правилника третирао као захтев за обуставу извршења 
појединачног акта или радње која је предузета на основу 
оспорених општих аката, па је, с обзиром на то да је донео 
коначну одлуку, такав захтев одбацио, сагласно одредби 56. 
став 3. Закона о Уставном суду, одлучујући као у тачки 3. 
изреке.

На основу изложеног и одредаба члана 42а став 1. тачка 
2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тачка 3) Закона о Устав-
ном суду и одредбе члана 89. Пословника о раду Уставног 
суда („Службени гласник РС”, број 103/13), Уставни суд је 
донео одлуку као у изреци.

Република Србија
Уставни суд

Број IУо-598/2014

Председник
Весна Илић Прелић, ср.
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Решење о давању сагласности на Посебан про-
грам коришћења субвенција из буџета Града Београ-
да за 2016. годину ЈП „Градско стамбено”  – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Програм ко-
ришћења субвенција ЈП „Хиподром Београд” за 
2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о измени и допуни Решења о општим 
паркиралиштима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Показатељ смањења потрошачких цена у сеп-
тембру 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Акти градских општина 

РАКОВИЦА
Одлука о додели јавних признања Градске 

општине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  3
Одлука о престанку постојања и укидању изда-

вача медија Јавног предузећа за информисање „Ра-
дио – Лазаревац”, Лазаревац – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о избору члана Комисије за кадровска 
и административна питања Скупштине Градске 
општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о избору чланова Комисије за представке 
и жалбе Скупштине Градске општине Лазаревац  – –  4

Решење о избору чланова Комисије за прописе 
Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  4

Решење о избору чланова Савета за комуналне 
делатности и заштиту животне средине Скупштине 
Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о избору чланова Савета за буџет и фи-
нансије Скупштине Градске општине Лазаревац  – – 5

Решење о престанку функције председника 
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција Ла-
заревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Страна

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора 
ЈП Дирекција Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о именовању председника и члана Над-
зорног одбора ЈП Дирекција Лазаревац  – – – – – –  5

Решење о разрешењу председника и члана Над-
зорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац– – – –  5

Решење о именовању председника и члана Над-
зорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац– – – –  6

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора 
ЈП „Топлификација” Лазаревац  – – – – – – – – – – –  6

Решење о именовању председника и члана Над-
зорног одбора ЈП „Топлификација” Лазаревац– – –  6

Решење о давању сагласности на Програм рада 
Центра за културу Лазаревац са финансијским пла-
ном прихода и расхода за 2016. годину  – – – – – – –  6

Решење о давању сагласности на План и про-
грам рада Првог приградског позоришта Лазаревац 
за 2016. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о давању сагласности на Програм рада 
Туристичке организације Градске општине Лаза-
ревац за 2016. годину са финансијским планом за 
2016. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

ОБРЕНОВАЦ
Пословник Скупштине Градске општине Обре-

новац (пречишћен текст)  – – – – – – – – – – – – – –  7

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за споменике културе Града Бе-

ограда – Установе културе од националног значаја– – –  23

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да одредба члана 17. 

Правилника о условима и начину остваривања пра-
ва детета у области финансијске подршке породици 
са децом на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 57/13 и 62/14), у време ва-
жења, није била у сагласности са законом  – – – – –  24

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА
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