
БАРАЈЕВО

На основу члана 5. Правилника о ближим критеријуми-
ма, начину и поступку доделе средстава или недостајућег 
дела средстава из буџета Градске општине Барајево за под-
стицање програма и пројеката од јавног интереса која ре-
ализују удружења („Службени лист Града Београда”, број 
24/17), из области: активности пензионерских организа-
ција, Веће ГО Барајево, 8. августа 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕ-
КАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СРЕДСТВИМА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОШТИНЕ БАРАЈЕВО ИЗ ОБЛА-
СТИ АКТИВНОСТИ ПЕНЗИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЈА

Предмет поступка: Финансирање пројеката невладиних 
организација из области активности пензионерских орга-
низација.

Средства у износу од 3.000.000,00 динара опредељена су 
Одлуком o трећем ребалансу буџета Градске општине Ба-
рајево за 2017. године, бр. 06-45/2017-138 од 28. јула 2017. 
године, Програм 0602 – опште услуге локалне самоуправе, 
Пројекат 0602-1001 – финансирање невладиних организа-

ција, Функција 860, Економска класификација 481 – дота-
ције невладиним организацијама и удружењима грађана.

Критеријуми, услови, начин, поступак финансирања 
пројеката невладиних организација и рокови, утврђени су 
Правилником о ближим критеријумима, начину и поступку 
доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета 
Градске општине Барајево за подстицање програма и проје-
ката од јавног интереса која реализују удружења („Службе-
ни лист Града Београда”, број 24/17).

Рок за реализацију одлуке је август 2017. године.
Поступак јавног конкурса у име Градске општине Ба-

рајево, оперативно спроводи комисија за спровођење 
поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невла-
диних организација, коју је именовао председник општине.

Стручне и административне послове за потребе коми-
сије, обавља организациона јединица Управе ГО Барајево 
надлежна за друштвене делатности.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Барајево
Број 06-46/2017- 140, 8. августа 2017. године
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

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

судије Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, 
др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др 
Милан Марковић, Снежана Марковић, Мирослав Николић, 
Милан Станић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахиро-
вић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана Шур-
лан, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике 
Србије, на седници одржаној 11. маја 2017. године, донео је 

ОДЛУКУ
1. Утврђују се да одредбе члана 1, у делу који гласи: „по-

слови, начин одлучивања поступак избора и начин рада ор-
гана месних заједница као и друга питања која су од значаја 
за рад месних заједница”, члана 4. став 2, у делу који гласи: 
„на који пре усвајања, Веће градске општине даје саглас-
ност”, члана 15. став 2, у делу који гласи: „и за свој рад од-
говора Већу градске општине и Скупштини градске општи-
не”, и чл. 16, 17, 20, 21. и 23. Одлуке о месним заједницама 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 31/10 и 94/16), нису у 
сагласности са Уставом и законом.

2. Утврђује се да одредбе чл. 11. и 12. Статута Месне 
заједнице „Зелено брдо”, број 18 од 2. априла 2012. године, 
нису у сагласности са Уставом и законом.

О б р а з л оже њ е

Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 
поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 
15. до 17. Одлуке o месним заједницама, XI број 020-27 од 
15. септембра 2010. године и одредаба чл. 11. и 12. Стату-
та наведеног у тачки 2. изреке. По мишљењу иницијатора, 
одредбе чл. 15. до 17. Одлуке о месним заједницама, којима 
је прописан начин и поступак предлагања и избора органа 
месне заједнице, у супротности су са одредбама Устава, по 
којима су „носиоци суверености грађани” и одредбама чла-
на 74. Закона о локалној самоуправи, јер не омогућавају да 
се одлуком о месним заједницама пропише начин и посту-
пак избора органа месне заједнице. 

Одредбе чл. 11. и 12. Статута Месне заједнице „Зелено 
брдо”, Градске општине Звездара, којима се такође про-
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писује поступак предлагања и избора кандидата за савет 
месне заједнице, по мишљењу иницијатора, у супротности 
су са Уставом и Законом о локалној самоуправи, јер се тим 
одредбама на основу оспорене одлуке о месним заједница-
ма уређују питања, која, сагласно Закону о локалној самоуп-
рави, спадају у надлежност месне заједнице, односно стату-
та месне заједнице.

Доносилац оспореног акта доставио је Уставном суду 
оспорене опште акте, као и Статут Градске општине Звезда-
ра, без изјашњавања на наводе иницијативе, да би на захтев 
суда од 15. марта 2017. године обавестио суд да су одред-
бе чл. 11. и 12. оспореног статута Месне заједнице „Зелено 
брдо” и даље на снази. 

У спроведеном претходном поступку Уставни суд је кон-
статовао да је оспорену одлуку о месним заједницама, XI 
број 020-27 од 15. септембра 2010. године, донела Скупшти-
на Градске општине Звездара, на основу члана 19. тачка 4. и 
чл. 89. и 96. Статута Градске општине Звездара („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), на седници 
одржаној 15. септембра 2010. године. Одлука је објављена 
у „Службеном листу Града Београда”, број 31/10. Одлуком 
се, у складу са Статутом Градске општине Звездара, уређује 
образовање, промена подручја и укидање месних заједница 
на територији градске општине Звездара, послови, начин 
одлучивања, поступак избора и начин рада органа месних 
заједница, као и друга питања која су од значаја за рад месне 
заједнице (члан 1.). Оспореним одредбама чл. 15. до 17. од-
луке прописано је: да радом и пословима месне заједнице 
из члана 12. одлуке управља савет месне заједнице (у даљем 
тексту: Савет); да Савет броји 13 чланова, ради по Статуту 
месне заједнице и за свој рад одговора Већу градске општи-
не и Скупштини градске општине; да су чланови савета 
пунолетни, пословно способни грађани, који имају преби-
валиште на територији месне заједнице, те да савет бира 
председника месне заједнице (у даљем тексту: председник), 
између својих чланова, већином гласова од укупног броја 
чланова (члан 15.); да кандидате за Савет предлажу – пред-
седник градске општине, Веће градске општине или најмање 
10 одборника Скупштине градске општине (члан 16.); да 
Савет месних заједница бира Скупштина градске општине, 
да се савети бирају на четири године, да су савети изабрани 
када предлог у целини добије већину гласова укупног броја 
одборника, да се ако предлог у целини буде одбијен, посту-
пак предлагања кандидата за савете понавља (члан 17).

Уставни суд налази да су са оспореним одредбама Одлу-
ке у вези и следеће одредбе ове одлуке: члан 1. којим је про-
писано – да се овом одлуком, у складу са Статутом Градске 
општине Звездара, уређује образовање, промена подручја и 
укидање месних заједница на територији градске општине 
Звездара, послови, начин одлучивања, поступак избора и 
начин рада органа месних заједница као и друга питања која 
су од значаја за рад месне заједнице; члан 4. став 2. којим је 
прописано – да Статут садржи одредбе о пословима месне 
заједнице, органима, поступку њиховог избора, начину од-
лучивања и другим питањима од значаја за рад месне зајед-
нице, члан 20. којим је прописано – да статут месне зајед-
нице ступа на снагу по добијању сагласности Већа градске 
општине (став 1.), да се сагласност на предлог Статута месне 
заједнице доставља у писаној форми у року од 30 дана од 
дана достављања предлога статута Већу градске општине 
(став 2.), да је, уколико Веће градске општине у истом року 
стави примедбе на предлог Статута, Савет месне заједнице 
дужан да поступи по примедбама у року од 15 дана од дана 
када су примедбе достављене (став 3.), да се, ако по истеку 
року од 15 дана од дана достављања примедби Већа градске 
општине, Савет месне заједнице не поступи по њима, Савет 

распушта одлуком Већа градске општине (став 4.), да радом 
месне заједнице у случају из става 4. овог члана управља по-
вереник месне заједнице кога на ту функцију поставља Веће 
градске општине, до избора новог Савета месне заједнице у 
Скупштини градске општине (став 5.); члан 21. којим је про-
писано – да Савет може бити разрешен и пре истека време-
на на које је изабран уколико не обавља поверене послове 
прописане чланом 11. ове одлуке на начин предвиђен Зако-
ном о локалној самоуправи, Статутом града, Статутом Град-
ске општине Звездара, одлукама Скупштине градске општи-
не, председника градске општине, Већа градске општине и 
Статутом месне заједнице (став 1.), да предлог за разрешење 
Савета могу поднети председник градске општине, члан 
Већа, одборник Скупштине и члан Савета месне заједни-
це (став 2.), да се предлог подноси Већу градске општине у 
писаној форми и мора бити образложен (став 3.), да уколи-
ко је покренут предлог за разрешење, Веће градске општи-
не може одбацити, одбити предлог или тражити од Савета 
месне заједнице да у року од 15 дана одговори на примедбе 
на свој рад (став 4.); члан 23. којим је прописано – да Веће 
градске општине врши надзор над радом председника и Са-
вета месне заједнице.

У току поступка пред Уставним судом, Одлуком о из-
мени Одлуке о месним заједницама („Службени лист Гра-
да Београда”, број 94/16), оспорена одлука из 2010. године 
је измењена, тако што је у оспореном члану 15. став 2. број 
„13”, замењен бројем „11”.

Оспореним Статутом Месне заједнице „Зелено брдо”, број 
18 од 2. априла 2012. године, који је на основу члана 93. Ста-
тута Градске општине Звездара („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 4. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Града Београда”; број 31/10), до-
нео Савет Месне заједнице „Зелено брдо”, 29. марта 2012. годи-
не, утврђују се послови које врши и финансирање послова које 
врши месна заједница, поступак избора, организација и рад 
органа месне заједнице, начин одлучивања у месној заједници 
и друга питања од значаја за рад месне заједнице. Према оспо-
реној одредби члана 11. Статута, кандидате за савет предлажу 
председник градске општине, Веће градске општине или нај-
мање десет одборника Скупштине градске општине, а пре-
ма оспореном члану 12. Статута, савет месне заједнице бира 
скупштина градске општине, савети су изабрани када пред-
лог у целини добије већину гласова укупног броја одборника, 
уколико предлог буде одбијен у целини, поступак предлагања 
кандидата за чланове савета се понавља, а даном избора нових 
чланова савета месне заједнице престаје мандат члановима 
претходног савета месне заједнице.

Устав Републике Србије у члану 188. ст. 1. и 2. утврђује 
да су јединице локалне самоуправе општине, градови и 
град Београд и да се територија и седиште локалне самоу-
праве одређују законом. Положај јединица локалне самоу-
праве одређен је одредбама члана 189. Устава, према којима 
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.), 
општина преко својих органа, у складу са законом, обавља 
и друге послове одређене законом (члан 190. тачка 8.), нај-
виши правни акт општине је статут, који доноси скупшти-
на општине, а скупштина општине, поред осталог, доноси 
опште акте из своје надлежности, те врши и друге послове 
одређене законом и статутом (члан 191. ст. 1. и 2.).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 и 101/16 – др. закон) прописано је: да се ради 
задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба 
становништва на одређеном подручју јединице локалне са-
моуправе могу образовати месне заједнице или други обли-
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ци месне самоуправе, у складу са законом и статутом (члан 
8.); да је највиши правни акт јединице локалне самоуправе 
статут којим се нарочито, поред осталог, уређује оснивање и 
рад месне заједнице и других облика месне самоуправе (члан 
11.); да општина статутом и другим општим актом ближе 
уређује начин, услове и облике вршења права и дужности из 
своје надлежности (члан 19.); да се одредбе овог закона које 
се односе на општину примењују и на град, ако овим зако-
ном није друкчије одређено (члан 23. став 4.); да град врши 
надлежности општине, као и друге надлежности и послове 
државне управе, који су му законом поверени (члан 24. став 
1.); да председник општине, поред послова таксативно поб-
ројаних у тач. 1) до 5) члана 44. врши и друге послове утврђе-
не статутом и другим актима општине (члан 44. тачка 6)); да 
општинско веће непосредно извршава и стара се о изврша-
вању одлука и других аката скупштине општине (члан 46. та-
чка 2)); да се ради задовољавања потреба и интереса локал-
ног становништва у селима оснивају месне заједнице и други 
облици месне самоуправе и да се оне могу образовати и у 
градским насељима (кварт, четврт, рејон и сл.) (члан 72. ст. 1. 
и 2.); да скупштина општине, односно скупштина града одлу-
чује уз претходно прибављено мишљење грађана, о образо-
вању, подручју за које се образује и укидању месних заједни-
ца и других облика месне самоуправе (члан 73. став 1.); да се 
актима месне заједнице, односно другог облика месне самоу-
праве, у складу са статутом општине, односно града и актом 
о оснивању, утврђују послови које врше органи и поступак 
избора, организација и рад органа, начин одлучивања и дру-
га питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе (члан 74.); да месна заједница, од-
носно други облик месне самоуправе има својство правног 
лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлу-
ком о оснивању (члан 76.).

Одредбама чл. 49. до 51. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) уређена је месна самоуправа, 
тако што је прописано да се ради задовољавања потреба и 
интереса локалног становништава у граду могу оснивати 
месне заједнице и други облици месне самоуправе (члан 49.); 
да се поступак оснивања и укидања месних заједница и дру-
гих облика месне самоуправе уређује статутом града (члан 
50.); да месна заједница, односно други облик месне самоу-
праве има својство правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом града и одлуком о оснивању (члан 51.).

Према одредби члана 74. став 5. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 7/16 
– Одлука УС), Статутом градске општине, у складу са овим 
статутом, поред осталог, уређује се оснивање и рад месне 
заједнице и других облика месне самоуправе и друга питања 
од значаја за градску општину. Према одредбама члана 125. 
ст. 2. и 3. статута, актом о оснивању месне заједнице уређују 
се, нарочито, назив и подручје месне заједнице, послови 
месне заједнице, органи, средства за рад, јавност рада и оба-
вештавање грађана (став 2.), а актима месне заједнице, у скла-
ду са Статутом градске општине и одлуком о оснивању месне 
заједнице, утврђују се послови које врши, органи и поступак 
избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга 
питања од значаја за рад месне заједнице (став 3.). Одредбама 
члана 127. Статута прописано је да се у месној заједници об-
разује савет месне заједнице, као представничко тело грађа-
на, те да се послови и задаци савета, број чланова, поступак 
избора, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад 
савета месне заједнице, ближе уређују актом месне заједнице, 
у складу са статутом градске општине и одлуком о оснивању.

Статутом Градске општине Звездара („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 
40/15 и 132/16), у складу са Статутом града, уређују се, поред 

осталог, оснивање и рад месне заједнице и других облика 
месне самоуправе и друга питања од значаја за ову градску 
општину (члан 1. став 1.) Према члану 16. став 2. Статута, 
надлежност органа градске општине уређује се Статутом 
градске општине, у складу са законом и Статутом града. 
Одредбама члана 19. тач. 1) до 26) Статута градске општи-
не Звездара прописана је надлежност Скупштине градске 
општине, а у тачки 27) – да обавља и друге послове утврђене 
статутом града и овим статутом. Одредбама члана 26. Ста-
тута прописана су права и дужности одборника, а у ставу 1. 
је прописано да је право и дужност одборника да учествује 
у раду Скупштине градске општине и њених радних тела, 
извршава поверене задатке, предлаже Скупштини градске 
општине расправу о одређеним питањима, подноси предло-
ге одлука и других аката из надлежности Скупштине град-
ске општине, поставља одборничка питања, подноси аманд-
мане на предлог прописа и учествује у другим активностима 
Скупштине градске општине. Према члану 40. тач. 2) и 11) 
Статута, председник градске општине непосредно извршава 
и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 
градске општине, а врши и друге послове утврђене законом, 
статутом града, овим статутом и другим актима градске 
општине. Одредбама члана 42. тач. 1) до 9) Статута такса-
тивно су побројане надлежности Већа градске општине, а у 
тачки 10) је прописано да Веће врши и друге послове утврђе-
не Статутом града, овим статутом и другим актима градске 
општине. Према одредбама члана 91. ст. 2. и 3. Статута, ак-
том о оснивању месне заједнице уређују се нарочито назив и 
подручје месне заједнице, послови месне заједнице, органи, 
средства за рад, јавност рада и обавештавање грађана (став 
2.), а актима месне заједнице, у складу са Статутом градске 
општине и одлуком о оснивању месне заједнице, утврђују се 
послови које врши, органи и поступак избора, организација 
и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја 
за рад месне заједнице (став 3.). Према одредбама члана 93. 
Статута, у месној заједници образује се савет месне зајед-
нице, као представничко тело грађана, а послови и задаци 
савета, број чланова, поступак избора, начин одлучивања и 
друга питања од значаја за рад савета месне заједнице, бли-
же се уређују актом месне заједнице, у складу са Статутом 
градске општине и одлуком о оснивању.

Из наведених одредаба Устава и Закона о локалној само-
управи произлази да месна заједница није јединица локалне 
самоуправе, нити је елемент територијалне организације Ре-
публике Србије, већ, сагласно ставу Уставног суда, она пред-
ставља асоцијацију грађана засновану на интересним прин-
ципима, у оквиру које грађани задовољавају одређене опште, 
заједничке и свакодневне потребе, односно за све исте једна-
ке потребе и интересе. Такође, из наведених одредаба Закона 
о локалној самоуправи произлази да се одлуком скупштине 
општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, само 
образују или укидају месне заједнице и други облици месне са-
моуправе и утврђује подручје за које се образују, а да се стату-
том општине као актом више правне снаге уређује оснивање 
и рад месних заједница. Послови које врши месна заједница, 
њени органи и поступак њиховог избора, организација и рад 
органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад 
месне заједнице уређују се актима месне заједнице, у складу са 
статутом општине и актом о оснивању (видети одлуке Уста-
вног суда IУ-92/2006 од 25. децембра 2008. године („Службе-
ни гласник РС”, број 23/09), IУ-40/2006 од 16. јула 2009. године 
(„Службени гласник РС”, број 60/09) и IУо-810/2010 од 26. де-
цембра 2013. године („Службени гласник РС”, број 23/14)).

Увидом у садржину оспорене одлуке o месним заједни-
цама на територији градске општине Звездара Уставни суд 
је констатовао да Одлука садржи „Основне одредбе” чл. 1. 
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до 8, да се одредбама чл. 9. и 10. уређује „Начин образовања 
месне заједнице”, да се одредбама чл. 11. до 13. уређују „По-
слови месне заједнице”, одредбама члана 14. „Облици не-
посредног учешћа грађана”, одредбама чл. 15. до 24. „Савет 
месне заједнице”, одредбама чл. 25. до 27. „Финансирање 
месне заједнице”, одредбом члана 28. „Поверавање послова 
месној заједници”, одредбом члана 29. „Организовање рада 
управе у месним заједницама”, док одредбе чл. 30. до 33. 
чине „Прелазне и завршне одредбе”.

Иницијативом се оспоравају одредбе чл. 15. до 17. одлу-
ке, које се налазе у низу одредаба (чл. 15. до 24.) којима се 
уређује Савет месне заједнице, тако што је прописано да Са-
вет за свој рад одговара Већу градске општине и Скупштини 
градске општине (члан 15. став 2.), ко предлаже кандидате за 
Савет (члан 16.), ко бира Савет и начин избора Савета (члан 
17.), послови које обавља председник месне заједнице (члан 
18.), сазивање седница, рад и одлучивање Савета (члан 19.), 
поступак ступања на снагу статута (члан 20.), поступак раз-
решења чланова Савета (члан 21.), јавност рада Савета (члан 
22.), вршење надзора над радом председника и Савета месне 
заједнице (члан 23.), обављање стручних, техничких, адми-
нистративних и финансијских послова за потребе месне 
заједнице од стране управе градске општине (члан 24.).

Имајући у виду наведену садржину оспорених одреда-
ба Одлуке о месним заједницама, а да је одредбом члана 74. 
Закона о локалној самоуправи прописано да се послови које 
врши месна заједница, њени органи и поступак њиховог из-
бора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга 
питања од значаја за рад уређују актима месне заједнице, Ус-
тавни суд је оценио да Скупштина Градске општине Звезда-
ра, сагласно законским решењима, није овлашћена да својом 
одлуком уређује наведена питања јер се та питања аутоном-
но уређују актима месне заједнице, у складу са одговарајућим 
одредбама статута града и градске општине. На то указује и 
одредба члана 4. став 3. оспорене одлуке којом је прописано 
да статут месне заједнице садржи одредбе о пословима месне 
заједнице, органима, поступку њиховог избора, начину одлу-
чивања и другим питањима од значаја за рад месне заједнице.

Из наведених разлога, Уставни суд је утврдио да оспорене 
одредбе члана 15. став 2, у делу који гласи: „и за свој рад одго-
вора Већу градске општине и Скупштини градске општине.” 
и чл. 16. и 17. Одлуке којима су прописани поступак предла-
гања кандидата за Савет месне заједнице и начин њиховог из-
бора, нису у сагласности са Законом о локалној самоуправи.

Како у поступку оцењивања уставности и законитости Ус-
тавни суд, сагласно члану 54. став 1. Закона о Уставном суду 
(„Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 
40/15 – др. закон и 103/15), није ограничен захтевом иниција-
тора, то је Суд оценио да нису у сагласности са Законом ни 
одредбе члана 1. одлуке, у делу који гласи: „послови, начин 
одлучивања поступак избора и начин рада органа месних 
заједница као и друга питања која су од значаја за рад месних 
заједница”, члана 4. став 2, у делу који гласи: „на који пре ус-
вајања, Веће градске општине даје сагласност.” и чл. 20, 21. и 
23. оспорене одлуке, јер такође уређују питања поступка из-
бора органа и организације рада месне заједнице, те са оспо-
реним одредбама исте одлуке чине правну и логичку целину.

Имајући у виду да о овим питањима Уставни суд већ има 
заузете ставове и да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су 
поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је, сагласно чл. 8. 
и 53. став 3. Закона о Уставном суду, одлучио без доношења 
решења о покретању поступка. 

С обзиром на то да делови одредаба члана 1, члана 4. 
став 2. и члана 15. став 2. и одредбе чл. 16, 17, 20, 21. и 23. 
Одлуке месним заједницама нису у сагласности са законом, 

а да према члану 195. став 2. Устава, статути, одлуке и сви 
други општи акти аутономних покрајина и јединица локал-
не самоуправе морају бити сагласни са законом, Уставни 
суд је, одлучујући о уставности ових одредаба, утврдио да 
наведене одредбе одлуке нису у сагласности ни са уставом.

Уставни суд је, поводом дела иницијативе којом се оспо-
равају и одредбе чл. 11. и 12. Статута Месне заједнице „Зе-
лено брдо”, чија је садржина готово истоветна садржини од-
редаба чл. 16. и 17. оспорене одлуке о месним заједницама за 
које је, као што је већ наведено, Уставни суд утврдио да нису 
сагласне са Уставом и законом, а којима се уређује поступак 
предлагања кандидата за Савет месне заједнице (кандидате 
предлажу председник градске општине, Веће градске општи-
не или најмање десет одборника Скупштине градске општи-
не) и начин избора Савета месне заједнице (Савет месне 
заједнице бира Скупштина градске општине, савети су иза-
брани када предлог у целини добије већину гласова укупног 
броја одборника, а ако предлог у целини буде одбијен посту-
пак предлагања кандидата за чланове савета се понавља), 
утврдио, да иако је Законом о локалној самоуправи пропи-
сано да се послови које врши месна заједница, њени органи и 
поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин 
одлучивања и друга питања за рад месне заједнице уређују 
актима месне заједнице, Месна заједница „Зелено брдо”, није 
имала законског овлашћења да оспореним одредбама чл. 11. 
и 12. Статута уреди питања избора органа месне заједнице 
на тај начин. Ово стога што су послови председника градске 
општине, односно Већа градске општине и права и дужности 
одборника Скупштине градске општине и надлежности 
Скупштине градске општине прописани одредбама чл. 44. и 
46. Закона о локалној самоуправи, односно одредбама чл. 40. 
и 42. Статута Градске општине Звездара, што значи да су по-
слови које обавља председник градске општине, Веће градске 
општине и скупштина градске општине утврђени законом и 
Статутом града Београда, односно Статутом Градске општи-
не Звездара. С обзиром на наведено, Уставни суд је утврдио 
да оспорене одредбе чл. 11. и 12. Статута Месне заједнице 
„Зелено брдо”, број 18, од 2. априла 2012. године, нису у са-
гласности са законом, а тиме ни са Уставом, сагласно члану 
194. став 3. Устава.

Како је у току поступка правно стање потпуно утврђе-
но и прикупљени подаци пружили су поуздан основ за од-
лучивање и о овом акту, Суд је, у смислу члана 53. став 3. 
Закона о Уставном суду, одлучио без доношења решења о 
покретању поступка, као у тачки 2. изреке.

Сагласно изнетом, на основу одредаба члана 42а став 1. 
тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном суду, Ус-
тавни суд је донео одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 1, у 
делу који гласи: „послови, начин одлучивања поступак 
избора и начин рада органа месних заједница као и друга 
питања која су од значаја за рад месних заједница”, члана 4. 
став 2, у делу који гласи: „на који пре усвајања, Веће градске 
општине даје сагласност”, члана 15. став 2, у делу који гласи: 
„ и за свој рад одговора Већу градске општине и Скупшти-
ни градске општине”, и чл. 16, 17, 20, 21. и 23. Одлуке о мес-
ним заједницама, наведене у тачки 1. изреке, и одредбе чл. 
11. и 12. Статута Месне заједнице „Зелено брдо”, наведене у 
тачки 2. изреке, престају да важе даном објављивања Одлу-
ке Уставног суда у „Службеном гласнику РС”.

Република Србија
Уставни суд

Број IУо-390/2013

Председник
Весна Илић Прелић, ср.
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

КРИВИЧНА ДЕЛА УБИСТВА У 
СУДСКОЈ ПРАКСИ

Вељко Турањанин,
Мирко Воштанић,
Далибор Ђорђевић

Кривична дела убиства у судској пракси 
представљају јединствену збирку суд-
ских одлука које се односе на разноврсне 
облике, у основи, једног кривичног дела 
– кривичног дела убиства. Многобројни 
појавни облици и узроци, те проблеми 
у пракси, условили су систематизацију 
судске праксе из области убиства за вре-
ме важења новог Кривичног законика, 
у периоду 2006–2016. године. Настала 
као резултат пажљиве анализе преко 650 
пресуда апелационих и виших судова 
са територије Србије, ова публикација 
може корисно послужити тужиоцима, 
судијама и адвокатима који у пракси 
примењују кривично право, али и наста-
вницима, сарадницима и научницима у 
кривичноправној научној области.

ППосетите ГГласникове малопродајне објекте широм
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prod

on line: www slglasnik com и www k

ЦЕНА:
770,00 

РСД

ЕДИЦИЈА ПРИМЕНА ПРОПИСА – СУДСКА ПРАКСА
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

КРИВИЧНИ 
ЗАКОНИК

ЗАКОНИК О 
КРИВИЧНОМ 

ПОСТУПКУПрема стању законодавства од 
24. новембра 2016. године

Предговор и регистар појмова 
проф. др Зоран Стојановић

Према стању законодавства од 31. маја 2014. године
Предговор: Слободан Бељански, 
Горан П. Илић и Миодраг Мајић

Ово издање садржи, изузев интегралног законског текста 
и стварног регистра усклађених са Законом о изменама 
и допунама Кривичног законика („Службени гласник 
РС“, број 94/16), прилоге, и то због тзв. одредаба пре-
лазног карактера, односно њиховог различитог ступања 
на снагу. Након табеларног приказа у коме су наведе-
не одредбе које су предмет vacatio legis-a, следи текст 
чланова КЗ-а у примени до 1. јуна 2017, а затим и оних 
одредаба које престају да важе од 1. марта 2018. године.  
У предговору проф. др Зорана Стојановића посебно су 
објашњене последње новеле у Кривичном законику.

Закоником о кривичном поступку од 2011. чини се највећи 
заокрет у осам деценија дугој историји нормирања кри-
вичнопроцесног права у Србији. Из система који је био део 
германо-аустријске традиције кривичног поступка, мешо-
витог типа, уз иницијалне елементе акузаторског процес-
ног система, прелази се на англо-амерички акузаторски 
процесни систем, са елементима страначког модела и рас-
правног начела након подизања оптужнице. Ово издање 
садржи и Предговор у коме се новине у нашем кривич-
ном поступку свестрано, темељно и зналачки предочавају 
стручној и широј јавности.  

проф. др Зоран Стојановић

Ово издање садржи, изузев интегралног законско
и стварног регистра усклађених са Законом о из
и допунама Кривичног законика („Службени
РС“, број 94/16), прилоге, и то због тзв. одреда

р д р д ,
Горан П. Илић и Миодраг Мајић

р

ком о кривичном поступку од 2011. чини се највећиу
у осам деценија дугој историји нормирања кри-

роцесног права у Србији. Из система који је био део 
гер ано-аустријске традиције кривичног поступка, мешо-

ог текста 
зменама 
гласник 

аба пре-

Законик
заокрет 
вичнопр
германо

ЦЕНА:
880,00 

РСД

ЦЕНА:
880,00 

РСД
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Страна

Акти градских општина

БАРАЈЕВО
Одлука о покретању поступка финансирања пројеката невладиних организација средствима из буџета Градске 

општине Барајево из области активности пензионерских организација  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да део одредбе члана 1, део одредбе члана 4. став 2, део одредбе члана15. став 2, одредбе 

чл. 16, 17, 20, 21. и 23. Одлуке о месним заједницама („Службени лист Града Београда”, бр. 31/10 и 94/16) и одредбе 
чл. 11. и 12. Статута Месне заједнице „Зелено брдо”, број 18 од 2. априла 2012. године, нису у сагласности са Уставом 
и законом  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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