
ВОЖДОВАЦ

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу члана 7. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

ПО С ЛОВНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖ-

ДОВАЦ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређује се организација и начин 

рада Привременог органа Градске општине Вождовац (у 
даљем тексту: Привремени орган), као и друга питања од 
значаја за рад Привременог органа.

Члан 2.
Привремени орган користи печат Скупштине Градске 

општине Вождовац.
Секретар Привременог органа одговоран је за употребу 

печата.

Члан 3.
Привремени орган обавља послове из надлежности 

Скупштине Градске општине Вождовац, Већа Градске 
општине Вождовац и председника градске општине Вождо-
вац утврђене законом, Статутом Града и Статутом Градске 
општине Вождовац до конституисања Скупштине Градске 
општине Вождовац и њених извршних органа.

Члан 4.
У вршењу својих права и дужности, Привремени орган 

ради и одлучује на седницама којима присуствује већина од 
укупног броја чланова Привременог органа.

Рад Привременог органа је доступан јавности.
Јавност се може ограничити и искључити у случајевима 

предвиђеним законом или када то одлучи Привремени ор-
ган на предлог председника Привременог органа.

САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 5.
Привремени орган има председника и четири члана, 

које је именовала Скупштина Града Београда.

Привремени орган представља председник Привреме-
ног органа (у даљем тексту: председник), који организује 
рад Привременог органа, председава његовим седницама, 
стара се о правилној примени одредаба овог пословника и 
обавља друге послове које му Привремени орган повери.

Члан 6.
Привремени орган именује секретара Привременог ор-

гана на образложени предлог председника.
За секретара Привременог органа може бити именовано 

лице које има завршен Правни факултет и најмање три го-
дине радног искуства.

Секретар привременог органа стара се о обављању 
стручних и техничких послова у вези са сазивањем и одр-
жавањем седница Привременог органа.

РАДНА ТЕЛА

Члан 7.
За разматрање појединих питања из свог делокруга, 

Привремени орган може образовати радна тела. 
Радно тело чине председник и највише четири члана.
Председника и чланове радних тела именује Привреме-

ни орган.
Председник радног тела именује се из реда чланова При-

временог органа.
Чланови радних тела Привременог органа могу бити и 

грађани.
Председник и чланови радног тела немају право на нак-

наду за рад у радном телу.
Члан 8.

Радна тела разматрају материјале достављене Привреме-
ном органу на одлучивање, пре њиховог разматрања на се-
дници Привременог органа, оцењују целисходност предло-
жених решења и дају мишљење о достављеном материјалу.

Састав и надлежност радних тела утврђује се актом о 
њиховом образовању у складу са законом.

На начин рада радних тела Привременог органа сходно 
се примењују одредбе овог пословника.

ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 9.
Припремање материјала за седницу Привременог орга-

на врши Управа Градске општине Вождовац (у даљем текс-
ту: управа) у оквиру своје надлежности односно други об-
рађивач за питања из своје надлежности. 

Материјали за седницу Привременог органа припре-
мају се на начин утврђен актима органа Градске општине 
Вождовац.

Година LX Број 17 10. март 2016. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА



Број 17 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. март 2016.

САЗИВАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ

Члан 10.
Привремени орган ради и одлучује на седницама.
Седнице Привременог органа сазива председник, по 

потреби, а најмање једном у 15 дана.
Седницама Привременог органа председава председник.
У случају одсуства или спречености председника, сед-

нице сазива и њима председава члан Привременог органа 
којег он овласти (председавајући).

Седница се може одржати и телефонским путем уколи-
ко за то постоје оправдани разлози и то само за разматрање 
питања из надлежности председника градске општине 
Вождовац и Већа Градске општине Вождовац.

О припреми седница Привременог органа стара се пред-
седник уз помоћ секретара Привременог органа.

Члан 11.
Председник је дужан да сазове седницу на писмени за-

хтев најмање три члана Привременог органа уз предложени 
дневни ред у року од пет дана од дана подношења захтева, 
тако да одржавање седнице буде најкасније у року од седам 
дана од дана подношења захтева.

Ако председник не сазове седницу, у случајевима из 
претходног става, седницу може сазвати члан привременог 
органа првопотписани у предлогу за сазивање седнице, на 
начин утврђен овим пословником.

Члан 12.
Предлог дневног реда седнице Привременог органа 

утврђује председник, на основу предлога аката достављених 
секретару Привременог органа.

Изузетно, кад постоје оправдани разлози који морају 
бити образложени, овај рок може да буде краћи, а седница 
се може сазвати и телефонским путем. 

Писмени позив за седницу, са предлогом дневног реда 
доставља се свим члановима Привременог органа најкас-
није 24 сата пре одржавања седнице.

У писменом позиву за седницу одређује се време и место 
одржавања седнице.

Уз позив се доставља предлог дневног реда, извод из за-
писника са претходне седнице и материјал за све тачке дне-
вног реда, у форми коју је припремио обрађивач акта са об-
разложењем, као и друга документација.

Ако се седница сазива телефонским путем, материјал из 
претходног става овог члана доставља се непосредно пре 
одржавања седнице.

Члан 13.
На седницу Привременог органа могу се позвати начел-

ник Управе општине и руководиоци организационих једи-
ница – обрађивача аката која се разматрају на седници.

На седницу Привременог органа могу бити позвани и 
представници јавних предузећа, установа, служби и других 
органа и организација за одређена питања.

Лицима из става 2. овог члана достављају се материјали 
само за тачке предложеног дневног реда за које су позвани.

Члан 14.
Председник отвара седницу и утврђује да ли постоји 

кворум потребан за рад.
Члан Привременог органа који је спречен да присуствује 

седници Привременог органа или из одређених разло-
га треба да напусти седницу, дужан је да о томе обавести 
председника, о чему председник обавештава Привремени 
орган.

Дневни ред се утврђује на почетку сваке седнице При-
временог органа.

Приликом утврђивања дневног реда седнице чланови 
Привременог органа могу давати предлоге за измену и до-
пуну предложеног дневног реда, које морају образложити. 
О овим предлозима не води се претрес.

Привремени орган се изјашњава о сваком предлогу за 
измену и допуну предложеног дневног реда, као и предлогу 
дневног реда у целини. Након утврђивања дневног реда ус-
ваја се записник са претходне седнице.

Након утврђивања дневног реда усваја се записник са 
претходне седнице.

Након усвајања записника прелази се на тачке дневног 
реда по утврђеном редоследу.

Члан 15.
По свакој тачки дневног реда о којој се расправља и од-

лучује, отвара се претрес.
Предлагач акта, односно његов обрађивач, може на по-

четку претреса да да допунско образложење предлога, а има 
и право да учествује у претресу све до закључења претреса 
предлога акта, да даје објашњења и износи своје мишљење.

Предлагач акта има право да повуче предлог акта све до 
завршетка претреса на седници.

Члан 16.
Председник одређује паузу кад утврди недостатак кво-

рума на седници док се кворум не обезбеди, с тим да пауза 
може трајати најдуже 30 минута. Председник прекида сед-
ницу Привременог органа када то, на његов предлог, При-
времени орган одлучи.

У случају прекида седнице, председник ће писменим 
или телефонским путем обавестити чланове Привременог 
органа о времену одржавања наставка седнице.

Члан 17.
Претрес закључује председник, кад утврди да више нема 

пријављених за учешће у претресу.
По завршеном претресу Привремени орган одлучује о 

предложеном акту.
ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ

Члан 18.
Привремени орган одлучује већином гласова од укупног 

броја чланова.
Привремени орган одлучује јавним гласањем, уколико 

пословником или посебном одлуком Привременог органа, 
о томе како ће се гласати по одређеном питању, није одређе-
но да се гласа тајно.

Уколико је на предлог општег акта поднет амандман, 
прво се гласа о амандману, а потом о предлогу акта у целини.

Члан Привременог органа, који је приликом гласања ос-
тао прегласан, има право да захтева да се то констатује у за-
писнику.

ЗАПИСНИК

Члан 19.
О раду на седници Привременог органа води се записник.
Записник садржи: време и место одржавања седнице, 

име председавајућег, имена присутних и имена одсутних 
чланова Привременог органа, имена присутних и одсут-
них позваних лица, дневни ред седнице, резултате гласања 
по појединим тачкама дневног реда, називе аката донетих 
односно усвојених на седници, мере изречене у вези одржа-
вања реда на седници, имена учесника у претресу и време 
завршетка седнице.
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На захтев члана Привременог органа који је на седници 
издвојио мишљење, битни делови његове дискусије уносе се 
у записник.

За сваку седницу члановима Привременог органа доста-
вља се записник са претходне седнице.

О примедбама на записник одлучује се без претреса.
Записник потписују председник и секретар Привреме-

ног органа.
Оригинали записника са седница Привременог органа чу-

вају се у архиви Службе за скупштинске и заједничке послове.

РЕД ГОВОРА И ПОШТОВАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Члан 20.
На седници Привременог органа сваки члан има право 

да говори.
Председник даје реч члановима по реду пријављивања, 

а нико не може да говори на седници Привременог органа 
пре него што добије реч од председника.

Председник може и преко реда дати реч представнику 
предлагача, као и члану Привременог органа који жели да 
говори о повреди дневног реда.

Говорник може да говори само о питању које је на днев-
ном реду.

Ако се говорник удаљи од дневног реда, председавајући 
ће га на то опоменути и позвати да се држи дневног реда. 
Ако се говорник после другог позива не буде држао дневног 
реда, председавајући ће му одузети реч.

ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 21.
О реду на седници Привременог органа стара се пред-

седник.
За повреду реда на седници председник може изрећи 

меру упозорења или меру одузимања речи.
Привремени орган може, на предлог председника, да из-

рекне меру удаљења са седнице.
Председник у току седнице, по властитој процени, 

одређује паузу ради одмора и консултација.

Члан 22.
Мера упозорења изриче се члану Привременог органа, 

који својим понашањем нарушава ред на седници (преки-
дањем говорника, узимањем речи кад му није дата и сл.), 
или поступа супротно одредбама овог пословника.

Мера одузимања речи изриче се члану Привременог ор-
гана који нарушава ред на седници, а већ је два пута упозо-
рен на обавезу придржавања реда и одредаба пословника.

Мера удаљења са седнице изриче се члану Привреме-
ног органа, који и поред изречене мере упозорења, односно 
мере одузимања речи, омета или спречава рад на седници.

Ако се изреченим мерама не може одржати ред на сед-
ници, председник ће одредити краћу паузу.

Одредбе о одржавању реда на седници примењују се и 
на сва друга лица која присуствују седници Привременог 
органа.

АКТИ КОЈЕ ДОНОСИ ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН

Члан 23.
Привремени орган, из надлежности Скупштине Градске 

општине Вождовац, председника Градске општине Вождо-
вац и Већа Градске општине Вождовац доноси: одлуке, ре-
шења, закључке, наредбе, упутства, препоруке и друга акта. 

Акте Привременог органа потписује председник, односно 
члан Привременог органа који је председавао седницом.

Уколико се акт Привременог органа објављује у „Служ-
беном листу Града Београда”, о томе се стара секретар При-
временог органа.

Акти Привремног органа чувају се у архиви организаци-
оне јединице Управе надлежне за скупштинске послове.

ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ АКАТА

Члан 24.
Право предлагања одлука или другог акта (у даљем текс-

ту: акт) има председник и чланови Привременог органа.
Предлог акта подноси се у облику у коме се акт доноси и 

мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за 

доношење акта. 
Ако се предлогом акта стварају финансијске обавезе за 

буџет, образложење садржи и процену износа финансијских 
средстава за његово спровођење са прибављеним мишљењем 
организационе јединице Управе надлежне за финансије. 

Члан 25.
Предлог за измену и допуну предложеног општег акта 

подноси се у облику амандмана.
Амандман може да поднесе председник и чланови При-

времемног органа и може се поднети све до почетка седнице.
Амандман се подноси у писаном облику и садржи: на-

зив предлога акта на који се амандман односи, пун текст 
измена, односно допуна предлога који се жели постићи 
амандманом, образложење са назначеним разлозима за 
подношење амандманаи и назив односно потпис подноси-
оца амандмана.

Изузетно, амандман се може предложити и образложи-
ти усмено на седници, а до закључења претреса предлога 
акта, уколико је седница сазвана телефонским путем или у 
случају да се акт доноси по хитном поступку односно на те-
лефонској седници. 

Амандман који подноси предлагач акта, као и амандман 
који је прихватио предлагач, постаје саставни део предлога 
акта и о њему се не гласа.

ХИТАН ПОСТУПАК

Члан 26.
Акт се може изузетно донети и по хитном поступку.
По хитном поступку може да се донесе акт којим се 

уређују само питања и односи настали услед околности које 
нису могле да се предвиде, а недоношење акта по хитном 
поступку, могло би да проузрокује штетне последице као и 
акти из надлежности Већа Општине о којима се одлучује у 
другостепеном управном поступку.

Предлог да се акт донесе по хитном поступку мора бити 
образложен.

О предлогу да се акт донесе по хитном поступку, При-
времени орган одлучује као о претходном питању, пре 
утврђивања дневног реда.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку, мора 
се доставити члановима Привременог органа најкасније до 
почетка седнице.
ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ПРИ-

ВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 27.
Члан Привременог органа има права и дужности у При-

временом органу одређене законом, Одлуком о распуштању 
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Скупштине Градске општине Вождовац и образовању При-
временог органа Градске општине Вождовац и овим посло-
вником. 

Члан Привременог органа стиче права и дужности у 
Привременом органу по ступању на снагу Одлуке о рас-
пуштању Скупштине Градске општине Вождовац и образо-
вању Привременог органа Градске општине Вождовац. 

Члан Привременог органа је дужан да присуствује сед-
ницама Привременог органа и учествује у њиховом раду и 
одлучивању.

Члан 28.
Члан Привременог органа има право да буде редов-

но, благовремено и тачно обавештаван о питањима која се 
разматрају и о којима се одлучује на седници Привременог 
органа, као и о другим питањима чије му је познавање по-
требно ради вршења дужности.

Члан 29.
Председник, чланови и секретар Привременог органа 

могу бити на сталном раду у Градској општини Вождовац.
Председник,члан и секретар Привременог органа за 

обављање дужности у Привременом органу имају право на 
плату или накнаду и друга права за време обављања дуж-
ности, што ће се регулисати посебним актом Привременог 
органа.

ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА ЗА ПОТ-
РЕБЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 30.
Стручне, административне и друге послове за потребе 

Привременог органа врши Управа општине.
Управа општине је дужна да Привременом органу, на за-

хтев председника, достави све потребне податке и инфор-
мације неопходне за његов рад.

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 31.
Финансирање послова Градске општине Вождовац, то-

ком вршења послова од стране Привременог органа, врши 
се из буџета Градске општине Вождовац.

Председник је наредбодавац за извршење буџета, а на 
основу одлука Привременог органа.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 32.
Овај пословник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се до 
конституисања новог сазива Скупштине Градске општи-
не Вождовац и избора извршних органа градске општине, 
након одржаних избора за одборнике Скупштине Градске 
општине Вождовац.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 110-10/16, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср. 

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу члана 1. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Утврђује се престанак мандатa одборника Скупшти-
не Градске општине Вождовац, пре истека времена на које 
су изабрани, са 7. мартом 2016. године, због распуштања 
Скупштине Градске општине Вождовац и то:

1. Драгане Миљковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

2. Весне Алексић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

3. Влада Секулића, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

4. Милене Ковачевић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

5. Милана Рајковића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

6. Сузане Шарац, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

7. Ђорђа Ћирића, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

8. Милете Рашића, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

9. Александре Илић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка;

10. Слободана Мијаиловића, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка;

11. Александра Мирковића, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка;

12. Марије Врачар, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка

13. Дејана Тадића, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

14. Дејана Томића, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка;

15. Милијане Јанковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

16. Јована Рајковића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

17. Данијеле Антић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка;

18. Горана Павловића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

19. Драгослава Спасића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

20. Јулијане Станисављевић, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка;

21. Радише Ђорђевића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

22. Светислава Вранића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

23. Светлане Ковачевић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

24. Раше Ђуровића, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка;

25. Јулијане Петровић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

26. Владимира Васића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;
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27. Велибора Нешковића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

28. Јасмине Јовановић, са изборне листе Александар Ву-
чић-Српска напредна странка;

29. Миленка Аврамовића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

30. Недељка Радосављевића, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка;

31. Снежане Петронијевић,са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

32. Милована Бекрића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка;

33. Милојке Симић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка;

34. Милана Стаменковића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка;

35. Горана Цветића, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка;

36. Кристине Лукић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка;

37. мр Владимира Тодорића, са изборне листе Ђилас Де-
мократска;

38. Зорана Миленковића, са изборне листе Ђилас Демо-
кратска;

39. Љиљане Јовчић, са изборне листе Ђилас Демократска;
40. Милана Костића, са изборне листе Ђилас Демократска;
41. др Александра Лучића, са изборне листе Ђилас Демо-

кратска;
42. Ксеније Дуњић, са изборне листе Ђилас Демократска;
43. мр Стевана Радовића, са изборне листе Ђилас Демо-

кратска;
44. Веселина Марковића, са изборне листе Ивица Дачић 

– Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједиње-
них пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС);

45. Гроздане Банац, са изборне листе Ивица Дачић-Со-
цијалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС);

46. Звонка Филиповића, са изборне листе Ивица Дачић 
– Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједиње-
них пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС);

47. Бранка Симића, са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС);

48. Славице Сунтурлић, са изборне листе Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједиње-
них пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС);

49. Миросинке Продановић, са изборне листе Демократ-
ска странка Србије – Војислав Коштуница;

50. Горана Петровића, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница;

51. Весне Ђурђевић, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница;

52. Мирјане Бурчул, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница;

53. Маријане Ивовић – Вукотић, са изборне листе Расим 
Љајић – Социјалдемократска партија Србије;

54. Ане Милосављевић, са изборне листе Расим Љајић 
-Социјалдемократска партија Србије;

55. Енеса Реџовића, са изборне листе Расим Љајић – Со-
цијалдемократска партија Србије.

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

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу члана 1. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ 
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

I. Констатује се престанак вршења функције председ-
ника Скупштине Градске општине Вождовац Александра 
Мирковића из Београда са 7. мартом 2016. године, због рас-
пуштања Скупштине општине Вождовац.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16-2, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу члана 1. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА ФУНКЦИЈЕ 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Констатује се престанак вршења функције заменика 
председника Скупштине Градске општине Вождовац Ми-
лана Рајковића из Београда са 7. мартом 2016. године, због 
распуштања Скупштине општине Вождовац.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16-3, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу члана 1. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА ФУНК-
ЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

I. Констатује се престанак вршења функције секре-
тара Скупштине Градске општине Вождовац Бранка Не-
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дељковића из Београда са 9. мартом 2016. године, због рас-
пуштања Скупштине општине Вождовац.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16-6, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу чл. 2. и 5. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕД-

СЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. Констатује се престанак дужности председнику град-

ске општине Вождовац Александру Савићу из Београда са 
7. мартом 2016. године, због распуштања Скупштине Град-
ске општине Вождовац.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16-4, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу чл. 2. и 5. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗА-
МЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖ-

ДОВАЦ
I. Констатује се престанак дужности заменику председ-

ника градске општине Вождовац Марку Сарићу из Београ-
да са 7. мартом 2016. године, због распуштања Скупштине 
општине Вождовац.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 020-23/16-5, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу чл. 2. и 5. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛА-

НОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. Констатује се престанак дужности члановима Већа 

Градске општине Вождовац са 7. мартом 2016. године, због 
распуштања Скупштине Градске општине Вождовац и то:

1. Милану Мартиновићу;

2. Рељи Огњеновићу;
3. Ивани Томић;
4. Горану Ускоковићу;
5. АниЋирић;
6. Божидару Ђорђевићу;
7. Биљани Живковић;
8. Милану Тодићу;
9. Милошу Стојановићу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Привремени орган Градске општине Вождовац

I број 020-23/16-7, 10. марта 2016. године
Председник

Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на седни-
ци одржаној 10. марта 2016. године, на основу чл. 1. и 4. Од-
луке о распуштању Скупштине Градске општине Вождовац 
и образовању Привременог органа Градске општине Вождо-
вац („Службени лист Града Београда”, број 9/16), донео је

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Бранко Недељковић, дипл. правник из Бе-

ограда, за секретара Привременог органа Градске општине 
Вождовац, почев од 10. марта 2016. године.

2. Права и обавезе именованог биће утврђена посебним 
решењем.

3. О реализацији овог решења стараће се Одељење за 
општу управу и Одељење за финансије, привреду, друштве-
не делатности и планирање. 

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

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 112-154/16, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

Привремени орган Градске општине Вождовац, на сед-
ници одржаној 10. марта 2016. године, на основу члана 86. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др.закон), чл. 2, 5. и 9. Закона о плата-
ма у државним органима и јавним службама („Службени 
гласник РС” бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. 
закона, 116/08 – др. закони 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 
55/13 и 99/14) и члана 30. Пословника Привременог органа 
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београ-
да”, број 17/16), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ПЛАТУ, НАКНАДЕ И ДРУ-
ГА ПРАВА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

  1. Овим решењем утврђује се право на плату, накнаде и 
друга права председника, чланова и секретара Привременог 
органа Градске општине Вождовац (у даљем тексту: Привре-
мени орган), који је Скупштина Града Београда образовала 
Одлуком о распуштању Скупштине Градске општине Вождо-
вац и образовању Привременог органа Градске општине 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 9/16).

2. Председник, чланови и секретар Привремног органа 
имају право на:

– плату;
– накнаду плате;
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– примања по престанку функције;
– коришћење службених возила.
Председник Привремног органа има право на ко-

ришћење средстава за репрезентацију.
   3. Права утврђена у тачки 2. овог решења остварују се 

у складу са Одлуком о накнадама и другим примањима 
одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и пла-
тама изабраних, именованих и постављених лица („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 56/12, 4/13, 15/15 и 3/16), 
Упутством о коришћењу службених возила у Општинској 
управи општине Вождовац (бр. 110-14/05 од 1. јуна 2005. 
године) и Ценовником услуга које врши Управа Градске 
општине Вождовац (бр. 400-95/14 од 9. јуна 2014. године).

4. Права утврђена овим решењем остварују се тако што 
се на председника Привременог органа примењују одредбе 
аката из тачке 3. овог решења које се односе на председника 
градске општине Вождовац, на чланове Привременог ор-
гана примењују се одредбе које се односе на чланове Већа 
Градске општине Вождовац, а на секретара Привременог 
органа примењују се одредбе које се односе на секретара 
Скупштине Градске општине Вождовац.

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

Привремени орган Градске општине Вождовац
I број 121-12/16, 10. марта 2016. године

Председник
Александар Савић, ср.

ЧУКАРИЦА

На основу члана 14. став 9. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11), Изборна комисија ГО Чукарица, на 10. седници одр-
жаној 10. марта 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА

I. Именује се у проширени састав Изборне комисије 
ГО Чукарица, на предлог овлашћеног лица изборне листе 
Александар Вучућ – Србија побеђује, Невенка Живојино-
вић, дипл. правник из Београда, Палисадска 1З Чукарица, 
ЈМБГ 1602959178988, за члана и Бојана Алимпијевић, дипл. 
правник из Београда, Живана Илића 5А, Чукарица, ЈМБГ 
0603989715050, за заменика члана.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Изборна комисија ГО Чукарица 
X 01 број 013-12/2016, 10. марта 2016. године

Председник 
Игор Митровић, ср.

АКТИ УСТАВНОГ СУДА
Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић 

и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав 
Ђокић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Ан-
дрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненадић, др Драгиша 
Б. Слијепчевић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр 
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ће-
тковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Репу-
блике Србије, на седници одржаној 8. октобра 2015. године, 
донео је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се да одредбе члана 47. став 5. и члана 81. 
став 6, у делу који гласи: „и заменик председника…” Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 
39/08) и одредба члана 46. став 4. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 44/08), 
нису у сагласности са Уставом и законом.

2. Одбиja се захтев да се застане са поступком за утврђи-
вање неуставности и незаконитости аката из тачке 1.

О б р а з л оже њ е

I
Уставни суд је Решењем IУо-318/2011 од 9. априла 2015. 

године покренуо поступак за утврђивање неуставности и 
незаконитости одредаба члана 47. став 5. и члана 81. став 6, 
у делу који гласи: „и заменик председника…” Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08) и 
одредбе члана 46. став 4. Статута Градске општине Обрено-
вац („Службени лист Града Београда”, број 44/08). Уставни 
суд је, полазећи од садржине члана 47. став 9. и члана 81. 
став 5. Статута Града Београда којима је прописано да за-

меник председника Скупштине може бити на сталном раду 
у граду и да заменик председника градске општине може 
бити на сталном раду у градској општини, на основу члана 
50. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, 
бр. 109/07, 99/11 и 18/13-Одлука УС), самостално покре-
нуо поступак за оцену уставности и законитости одреда-
ба члана 47. став 5. и члана 81. став 6, у делу који гласи: „и 
заменик председника…” Статута Града Београда, док је, на 
основу члана 53. став 1. Закона о Уставном суду, поводом 
поднете иницијативе покренуо поступак оцене уставности 
и законитости оспорене одредбе члана 46. став 4. Статута 
Градске општине Обреновац. Наиме, Уставни суд је имајући 
у виду одредбе Закона о локалној самоуправи и Закона о 
главном граду нашао да се основано поставља питање да 
ли се Статутом Града Београда и Статутом градске општи-
не може прописати већи обим права заменика председника 
Скупштине града и заменика председника скупштине град-
ске општине у односу на права која су утврђена Законом о 
локалној самоуправи, будући да Законом о главном граду 
таква могућност није прописана. Такође, Уставни суд је на-
шао да се основано поставља питање да ли Устав допушта 
могућност да се права изабраних лица у граду и градској 
општини и њихов радноправни статус уређују другачије у 
односу на општину као основну територијалну јединицу у 
којој се остварује локална самоуправа.

Наведено решење достављено је Скупштини Града Бео-
града, ради давања одговора поводом уставноправних пи-
тања за која је Суд оценио да се могу поставити као спорна.

Скупштина Града Београда, као доносилац оспореног 
Статута, дописом од 12. маја 2015. године, обавестила је 
Уставни суд да су, по пријему решења, уочени одређени не-
достаци у спорним одредбама члана 47. став 5. и члана 81. 
став 6. Статута Града Београда и предложила да, сагласно 
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одредби члана 55. Закона о Уставном суду, Уставни суд за-
стане са поступком доношења одлуке како би, у року који 
одреди Суд, уочени недостаци били отклоњени. Такође, Ус-
тавни суд је обавештен да је Скупштина Града Београда, на 
седници одржаној 21. јануара 2015. године, донела Закључак 
о приступању промени Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, број 2/15), којим је образовала Ко-
мисију за израду Нацрта одлуке о промени Статута Града 
Београда и одредила рок од девет месеци од доношења тог 
закључка за израду Нацрта Одлуке о промени Статута Града 
Београда и предложила је да Суд приликом утврђивања рока 
за отклањање уочених недостатака узме у обзир и наведено.

Такође, Скупштина Градске општине Обреновац, која је 
доносилац оспореног Статута Градске општине Обреновац, 
дописом од 14. маја 2015. године, придружила се поднетом 
захтеву Скупштине Града Београда да Уставни суд застане са 
поступком који је покренут ради оцене уставности и зако-
нитости одредаба Статута Града Београда и Статута Градске 
општине Обреновац, и предложила да Суд прихвати под-
нети предлог и одреди објективан рок, дужи од 21. октобра 
2015. године, за наставак поступка, с обзиром на рок који је 
потребан Градској општини Обреновац да усагласи свој Ста-
тут са променама Статута Града Београда које буду усвојене.

II
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је 

Статутом Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 39/08) Скупштина Града Београда уредила положај Гра-
да Београда, права и дужности Града Београда, начин, усло-
ве и облике њиховог остваривања, облике и инструменте 
остваривања људских права и слобода у граду, територијал-
ну организацију града, облике непосредног одлучивања 
грађана, као и друга питања од значаја за остваривање пра-
ва и дужности града (члан 1. став 1.). Према одредби чла-
на 45. став 5. Статута, председник Скупштине може бити 
на сталном раду у граду, а према спорној одредби члана 
47. став 5. Статута, заменик председника Скупштине може 
бити на сталном раду у граду. Чланови Градског већа могу 
бити на сталном раду у граду према члану 53. став 9. Ста-
тута. Статутом се, такође, одређује положај градске општи-
не и прописује да градска општина има статут као највиши 
правни акт којим се, поред осталог, одређује број одборни-
ка Скупштине градске општине, организација и рад органа 
и служби, начин управљања грађана пословима из надлеж-
ности градске општине, као и да Статут градске општине 
мора бити у сагласности са овим статутом (члан 74. ст. 4. до 
6.). Одредбама члана 81. ст. 3. до 5. Статута предвиђено је 
да председник Скупштине градске општине има заменика 
који га замењује у случају одсутности или спречености да 
обавља своју дужност (став 3.), да се заменик председника 
Скупштине бира на исти начин као председник Скупштине 
(став 4.), да председник и заменик председника Скупшти-
не могу бити на сталном раду у градској општини (спорни 
став 6.).

Такође, Уставни суд је констатовао да је оспорени Ста-
тут Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, број 44/08) донела Скупштина Градске општине 
Обреновац, на седници одржаној 17. новембра 2008. године, 
на основу члана 74. став 6. и члана 149. став 1. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08). Ос-
пореном одредбом члана 46. став 4. овог статута прописано 
је да „заменик председника Скупштине градске општине 
може бити на сталном раду у градској општини”. Статутом 
градске општине такође је прописано да је статут највиши 
правни акт градске општине који мора бити у сагласности 
са статутом града (члан 119.).

III
Устав Републике Србије, у члану 188, утврђује да су једи-

нице локалне самоуправе општине, градови и Град Београд 
(став 1.) и да се територија и седиште јединице локалне са-
моуправе одређује законом (став 2.). Положај јединице ло-
калне самоуправе одређен је одредбама члана 189. Устава, 
према коме се општине оснивају и укидају законом (став 
1.), а град се оснива законом, у складу са критеријумима 
предвиђеним законом којим се уређује локална самоуправа 
(став 2.). Град има надлежности које су Уставом поверене 
општини, а законом му се могу поверити и друге надлеж-
ности (став 3.). Положај Града Београда, главног града Ре-
публике Србије, уређује се законом о главном граду и Ста-
тутом Града Београда. Град Београд има надлежности које 
су Уставом и законом поверене општини и граду, а законом 
о главном граду могу му се поверити и друге надлежности 
(став 5.).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07) прописано је: да се локална самоуправа 
остварује у општини, граду и Граду Београду (члан 3. став 
1.); да се одредбе овог закона које се односе на општи-
ну примењују и на град, ако овим законом није друкчије 
одређено (члан 23. став 4.); да се статутом града може пред-
видети да се на територији града образују две или више 
градских општина и истим актом уређују послови из на-
длежности града које врше градске општине (члан 25.); да 
се положај Града Београда уређује посебним законом (члан 
26.); да Скупштина општине има председника скупштине 
који може бити на сталном раду у општини (члан 38. ст. 1. 
и 5.); да председник Скупштине има заменика који га за-
мењује у случају његове одсутности и спречености да оба-
вља своју дужност и бира се и разрешава на исти начин као 
председник Скупштине (члан 39.); да су председник општи-
не и заменик председника општине на сталном раду (члан 
43. став 6.); да чланови општинског већа могу бити на стал-
ном раду (члан 45. став 9.).

Законом о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) уређују се положај, надлежности и органи Града 
Београда. На сва питања која нису уређена овим законом, 
а односе се на Град Београд, као јединицу локалне самоу-
праве, примењују се одредбе Закона о локалној самоуправи 
(члан 1.). Највиши правни акт Града Београда је Статут Гра-
да Београда, којим се, у складу са законом, уређују његове 
надлежности, територијална организација, организација 
и рад органа, његова обележја, облици непосредног одлу-
чивања грађана, као и друга питања од важности за оства-
ривање права и дужности Града Београда (члан 2. Закона). 
Ради ефикаснијег и економичнијег обављања одређених 
надлежности Града Београда, у оквиру законом утврђе-
не територије Града Београда, Статутом града се образују 
градске општине и одређују послови из надлежности Града 
Београда које оне врше (члан 6. став 2. закона). Одредбама 
члана 18. став 1. Закона прописано је да Скупштина града 
има председника, а одредбом члана 19. став 1. – да пред-
седник Скупштине има заменика који га замењује у случају 
његово одсутности и спречености да обавља своју дужност. 
Према одредби члана 25. став 9. закона, чланови градског 
већа могу бити на сталном раду.

IV
Из одредаба Закона о локалној самоуправи, по нала-

жењу Уставног суда, произлази да се локална самоуправа 
остварује у општини, граду и граду Београду, који пред-
стављају јединице локалне самоуправе и територијалне је-
динице у оквиру територијалне организације Републике 
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Србије. Све јединице локалне самоуправе обављају послове 
локалне самоуправе који представљају изворну надлежност 
општине. Општина је основна територијална јединица у 
којој се остварује локална самоуправа, а град врши надлеж-
ности општине и друге надлежности и послове државне 
управе који су му поверени законом. Град Београд врши 
надлежности општине и града, као и друге надлежности 
и послове државне управе који су му поверени Законом о 
главном граду. Одредбе Закона о локалној самоуправи које 
се односе на општину примењују се и на град, ако тим за-
коном није другачије одређено. Такође, из одредаба закона 
које уређују органе јединица локалне самоуправе, односно 
ко може бити на сталном раду у општини, следи да пред-
седник скупштине општине може бити на сталном раду, да 
су председник општине и заменик председника општине на 
сталном раду, а да чланови општинског већа могу бити на 
сталном раду. Законом није прописано да заменик председ-
ника скупштине општине може бити на сталном раду.

Такође, по налажењу Суда, Закон о главном граду 
упућује на Закон о локалној самоуправи за сва питања која 
нису уређена овим законом, а односе се на Град Београд. За-
кон не уређује радноправни статус председника скупштине 
града и његовог заменика, већ само прописује да Скупшти-
на града има председника и да председник скупштине има 
заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености, а да чланови градског већа могу бити на стал-
ном раду у граду. 

Међутим, из одредаба Статута Града Београда произла-
зи да председник Скупштине града и заменик председника 
Скупштине града могу бити на сталном раду у граду, те да 
председник и заменик председника скупштине у градској 
општини могу бити на сталном раду као и чланови град-
ског већа.

Уставни суд указује да је поводом радноправног статуса 
заменика председника скупштине општине, у више својих 
одлука заузео став да је круг лица која могу бити на сталном 
раду у скупштини јединице локалне самоуправе утврђен 
законом и не може се проширити на друга лица статутом 
или неким другим правним актом јединице локалне самоу-
праве, јер такво овлашћење за јединицу локалне самоупра-
ве закон не садржи (Одлука Уставног суда IУл-120/2008 од 
29. априла 2010. године, објављена у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, број 52/10). 

Међутим, радноправни статус заменика председника 
Скупштине града и заменика председника градске општине 
Закон о главном граду не уређује, већ прописује да се сва 
питања која нису уређена овим законом, а односе се на Град 
Београд, уређују Законом о локалној самоуправи. Како пре-
ма том закону само председник Скупштине општине може 
бити на сталном раду, а не и његов заменик, то Уставни суд 
оцењује да заменик председника Скупштине града и заме-
ник председника Скупштине градске општине не могу бити 
на сталном раду у граду, односно градској општини.

Такође, везано за правни положај градске општине Ус-
тавни суд указује да је у Решењу IУ-199/2004 од 2. јуна 2005. 
године заузео став да из одредаба Закона о локалној само-
управи произлази да се његове одредбе којима се уређују 
органи јединица локалне самоуправе не односе на органе 
градских општина, а исто тако следи да се статутом града, 
поред осталог, уређују органи градских општина.

Међутим, како је организациона структура градске 
општине саставни део јединственог система локалне само-
управе, Уставни суд налази да уколико се град определио да 
организација градске општине буде истоветна као у општи-
ни, односно да следи њену организацију на начин како је то 
прописано Законом о локалној самоуправи, то онда нема 
никаквог основа нити разумног оправдања да и питања 
радноправног статуса функционера у градској општини 
буду другачије уређена од онога како то Закон прописује за 
радноправни статус функционера у јединици локалне са-
моуправе, што даље значи да односне одредбе оба статута 
нису у сагласности са законом, а последично ни са Уставом, 
односно са уставним принципом обавезне сагласности свих 
општих аката јединица локалне самоуправе са законом, из 
члана 195. став 2. Устава. 

С обзиром на то да је Статутом Града Београда пропи-
сано да заменик председника Скупштине може бити на 
сталном раду у граду (члан 47. став 5.) и да заменик пред-
седника скупштине градске општине може бити на сталном 
раду у градској општини (члан 81. став 6.), односно да је 
Статутом Градске општине Обреновац прописано да заме-
ник председника Скупштине градске општине може бити 
на сталном раду (члан 46. став 4.), Уставни суд је утврдио 
да одредбе члана 47. став 5. и члана 81. став 6, у делу који 
гласи: „и заменик председника …” Статута Града Београда и 
одредба члана 46. став 4. Статута Градске општине Обрено-
вац нису у сагласности са Уставом и законом.

Поводом захтева Скупштине Града Београда и Скупшти-
не Градске општине Обреновац да Уставни суд застане са 
поступком за оцену уставности и законитости одредаба 
Статута Града Београда и Статута Градске општине Обрено-
вац, Уставни суд није нашао основа за застајање са посту-
пком, те је захтев одбио. Наиме, Уставни суд је оценио да 
у ситуацији када заменик председника Скупштине града и 
заменик председника Скупштине градске општине не спа-
дају у круг лица којима се може Статутом града и статутом 
градске општине одредити радноправни статус, па ни то да 
могу бити на сталном раду у граду, односно градској опш-
тини, нема основа за застајање са поступком пре доношења 
одлуке о уставности и законитости ових одредаба, у смислу 
члана 55. Закона о Уставном суду.

V
Полазећи од свега наведеног, Уставни суд је, на основу 

одредаба члана 42а став 1. тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и 
члана 47. став 1. тачка 9) Закона о Уставном суду и члана 89. 
Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС”, 
број 103/13), донео одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 47. 
став 5. и члана 81. став 6, у делу који гласи: „и заменик пред-
седника …” Статута Града Београда и одредба члана 46. став 
4. Статута Градске општине Обреновац, наведених у тачки 
1. изреке, престају да важе даном објављивања Одлуке Ус-
тавног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Република Србија Уставни суд
Број IУо-318/2011

Председник
Весна Илић Прелић, ср.
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Страна

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Пословник Привременог органа Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4
Решење о констатовању престанка вршења функције председника Скупштине Градске општине Вождовац  – – – – – 5
Решење о констатовању престанка вршења функције заменика председника Скупштине Градске општине Вождовац 5
Решење о констатовању престанка вршења функције секретара Скупштине Градске општине Вождовац  – – – – – – – 5
Решење о констатовању престанка дужности председника градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – 6
Решење о констатовању престанка дужности заменика председника градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – 6
Решење о констатовању престанка дужности чланова Већа Градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – 6
Решење о именовању секретара Привременог органа Градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6
Решење о утврђивању права на плату, накнаде и друга права председника, чланова и секретара Привременог органа  – 6

ЧУКАРИЦА
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије ГО Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да одредбе члана 47. став 5. и члана 81. став 6, у делу који гласи: „и заменик председ-

ника...” Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08) и одредба члана 46. став 4. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 44/08), нису у сагласности са Уставом и законом  – 7

САДРЖАЈ
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