
ВОЖДОВАЦ

ЗА ПИСНИК
О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ НА УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
ИЗБОРА  ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ОДРЖАНИХ 15. ДЕЦЕМБРА 2013. 

ГОДИНЕ

1. Седница Комисије почела је у 22.45 часова 22. децембра 2013. године, у седишту Изборне комисије
градске општине Вождовац.

2. Седници Изборне комисије присуствују:
Зоран Лукић Зорица Станојевић
(име и презиме председника Комисије) (Заменик председника)
Биљана Живковић Марко Денчић
(Секретар Комисије) (Заменик секретара)
Јелена Вигњевић Олга Шћекић
(Члан) (Заменик члана)
Маја Гавриловић
(Члан) (Заменик члана)
Драгомир Петронијевић Ивана Кесер
(Члан) (Заменик члана)
Милан Бојовић Данијела Урошевић
(Члан) (Заменик члана)
Ненад Соврлић Вања Вуксановић
(Члан) (Заменик члана)
Игор Анђелковић Миливоје Судимац
(Члан) (Заменик члана)
Невена Продановић-Чулић
(Члан) (Заменик члана)

(Члан) (Заменик члана)
Милица Шебез Ана Гајић
(Члан) (Заменик члана)
Реља Милић Андреа Пршић
(Члан) (Заменик члана)
Љиљана Пушић Перо Буква
(Члан) (Заменик члана)
Александра Таталовић Марија Милановић
(Члан) (Заменик члана)

(члан) (Заменик члана)
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Бранимир Милосављевић Драгана Костадиновић
(члан) (Заменик члана)
Александар Тошић Иван Зечић
(члан) (Заменик члана)
Ранка Кеча
(Члан) (Заменик члана)
Влада Цвијовић
(Члан) (Заменик члана)
Драгана Илић Александра Милићевић
(Члан) (Заменик члана)

(Члан) (Заменик члана)

(Члан) (Заменик члана)
Драгана Јовановић

3. Комисија је утврдила да је:

– од укупно____86___бирачких одбора у  градској општини Вождовац , примила изборни материјал  од __86_____
                            (број)                                                                                                                                                                     (број)
бирачких одбора;

4. Комисија је утврдила да  није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима и није поништила гласа-
ње ни на једном бирачком месту.

5. На основу изборног материјала примљеног од  бирачких одбора утврђено је:
– да је за изборе предато укупно гласачких листића: 156.886

што износи:  34,80  %

– да је остало неупотребљених гласачких листића: 102.265
– да, према изводима из бирачког списка, има уписаних бирача: 156.962
– да је, према изводима из бирачког списка и посебним изводима из бирачког 
списка, на изборима гласало бирача: 54.617
– да је било неважећих гласачких листића: 1.499
– да је број гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама: 54.590
– да је било важећих гласачких листића: 53.091

              
– да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова:

Ред
бр.

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ Број гласова 
који је добила 
изборна листа

% од бирача 
који су гласали

1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 28258 51,74
2 1389 – БОРБА ЗА ВОЖДОВАЦ – МИША ВАЦИЋ 952 1,74
3 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 3216 5,89
4 РАСИМ ЉАЈИЋ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 3126 5,72
5 ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 2290 4,19
6 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 911 1,67
7 „БЕОГРАДСКА ИНИЦИЈАТИВА – ЗОРАН ОСТОЈИЋ – УРС – МИРОСЛАВ 

ЧУЧКОВИЋ”
601 1,10

8 ДВЕРИ – НОВА СНАГА ВОЖДОВЦА, „Српски  сабор Заветници”, „Српска Краји-
на”, Покрет ветерана Србије, Покрет за Србију, Удружење грађана „Слободна 
Србија – Чачак”, ПОКРЕТ „ЖЕНЕ СТВАРАОЦИ ЗА СРБИЈУ”, „Национална свест” 
– Бранимир Нешић

1881 3,44

9 ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)

4334 7,94

10 НОВА СТРАНКА – ЗОРАН ЖИВКОВИЋ 793 1,45
11 ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА 6140                   11,24
12 ЕВРОПСКА ДЕМОКРАТИЈА 53 0,10
13 НИ ЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 536 0,98
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(навести податке за све изборне листе по редоследу са  гласачког листића)
6. Чланови Изборне комисије градске општине Вождовац   НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.

(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника.)
 Примедбе су:
                                                                                      /
                                                                                     /

7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу града Београда”.
8. Изборна комисија градске општине Вождовац је завршила рад 22. децембра 2013. године у 23.10 часова.

Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-412/2013, 22. децембра 2013. године

 Секретар  Председник
 Биљана Живковић, с. р. М.П. Зоран Лукић, с. р.
 (име и презиме – потпис)  (име и презиме – потпис)

Чланови Изборне комисије градске општине Вождовац: 
Јелена Вигњевић, с. р., Маја Гавриловић, с. р., Драгомир Петронијевић, с. р., Милан Бојовић, с. р., Ненад Соврлић, с. р., 

Игор Анђелковић, с. р., Ана Гајић, с. р., Милица Шебез, с. р., Реља Милић, с. р., Љиљана Пушић, с. р., Александра Татало-
вић, с. р., Бранимир Милосављевић, с. р., Александар Тошић, с. р., Ранка Кеча, с. р., Влада Цвијовић, с. р., Олга Шћекић, с. 
р., Ивана Кесер, с. р., Вања Вуксановић, с. р., Миливоје Судимац,  с. р., Драгана Јовановић, с. р., Невена Продановић Чулић, 
с. р., Драгана Илић, с. р., Андреа Пршић, с. р., Марија Милановић, с. р., Драгана Костадиновић, с. р., Иван Зечић, с. р., 
Александра Милићевић, с. р., Перо Буква, с. р., Данијела Урошевић, с. р.

ЗА ПИСНИК
О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА НАКОН СПРОВЕДЕНИХ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ОДРЖАНИХ 15. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

1. Седница Комисије почела је у 22.45 часова 22. децембра 2013. године, у седишту Изборне комисије
градске општине Вождовац.

2. Седници Изборне комисије присуствују:
Зоран Лукић Зорица Станојевић
(име и презиме председника Комисије) (Заменик председника)
Биљана Живковић Марко Денчић
(Секретар Комисије) (Заменик секретара)
Јелена Вигњевић Олга Шћекић
(Члан) (Заменик члана)
Маја Гавриловић
(Члан) (Заменик члана)
Драгомир Петронијевић Ивана Кесер
(Члан) (Заменик члана)
Милан Бојовић Данијела Урошевић
(Члан) (Заменик члана)
Ненад Соврлић Вања Вуксановић
(Члан) (Заменик члана)
Игор Анђелковић Миливоје Судимац
(Члан) (Заменик члана)
Невена Продановић-Чулић
(Члан) (Заменик члана)

(Члан) (Заменик члана)
Милица Шебез Ана Гајић
(Члан) (Заменик члана)
Реља Милић Андреа Пршић
(Члан) (Заменик члана)
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Љиљана Пушић Перо Буква
(Члан) (Заменик члана)
Александра Таталовић Марија Милановић
(Члан) (Заменик члана)

(члан) (Заменик члана)
Бранимир Милосављевић Драгана Костадиновић
(члан) (Заменик члана)
Александар Тошић Иван Зечић
(члан) (Заменик члана)
Ранка Кеча
(Члан) (Заменик члана)
Влада Цвијовић
(Члан) (Заменик члана)
Драгана Илић Александра Милићевић
(Члан) (Заменик члана)

(Члан) (Заменик члана)

(Члан) (Заменик члана)
Драгана Јовановић

2. Комисија је утврдила да на основу укуп-
ног броја гласова које је добила свака 
поједина листа, свакој изборној листи 
припада следећи број мандата:

Ред
бр.

НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ Број мандата 
које је добила 
изборна листа

% освојених 
мандата

1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 36 65,45
2 1389 – БОРБА ЗА ВОЖДОВАЦ – МИША ВАЦИЋ 0 0,00
3 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 4 7,27
4 РАСИМ ЉАЈИЋ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 3 5,45
5 ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 0 0,00
6 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 0 0,00
7 „БЕОГРАДСКА ИНИЦИЈАТИВА – ЗОРАН ОСТОЈИЋ – УРС – МИРОСЛАВ ЧУ-

ЧКОВИЋ”
0 0,00

8 ДВЕРИ – НОВА СНАГА ВОЖДОВЦА, „Српски  сабор Заветници”, „Српска Краји-
на”, Покрет ветерана Србије, Покрет за Србију, Удружење грађана „Слободна Ср-
бија – Чачак”, ПОКРЕТ „ЖЕНЕ СТВАРАОЦИ ЗА СРБИЈУ”, „Национална свест” – 
Бранимир Нешић

0 0,00

9 ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)

5 9,09

10 НОВА СТРАНКА – ЗОРАН ЖИВКОВИЋ 0 0,00
11 ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА 7                   

12,73
12 ЕВРОПСКА ДЕМОКРАТИЈА 0 0,00
13 НИ ЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА 0 0,00

3. Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном листу града Београда”.
4. Изборна комисија градске општине Вождовац је завршила рад дана 22. децембра 2013. године у 23.10 часова.

Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-413/2013, 22. децембра 2013. године

 Секретар  Председник
 Биљана Живковић, с. р. М.П. Зоран Лукић, с. р.
 (име и презиме – потпис)  (име и презиме – потпис)
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Чланови изборне комисије градске општине Вождовац: 
Јелена Вигњевић, с. р., Маја Гавриловић, с. р., Драгомир 

Петронијевић, с. р., Милан Бојовић, с. р., Ненад Соврлић, 
с. р., Игор Анђелковић, с. р., Ана Гајић, с. р., Милица Ше-
без, с. р., Реља Милић, с. р., Љиљана Пушић, с. р., Алексан-
дра Таталовић, с. р., Бранимир Милосављевић, с. р., Алек-
сандар Тошић, с. р., Ранка Кеча, с. р., Влада Цвијовић, с. р., 
Олга Шћекић, с. р., Ивана Кесер, с. р., Вања Вуксановић, с. 
р., Миливоје Судимац, с. р., Драгана Јовановић, с. р., Неве-
на Продановић Чулић, с. р., Драгана Илић, с. р., Андреа Пр-
шић, с. р., Марија Милановић, с. р., Драгана Костадиновић, 
с. р., Иван Зечић, с. р., Александра Милићевић, с. р., Перо 
Буква, с. р., Данијела Урошевић, с. р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
6. децембра 2013. године, на основу члана 39. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
81. став 5. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 41. тачка 5, члана 44. та-
чка 4, члана 51. Статута градске општине Гроцка („Службени 
лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13), члана 36. 
Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службе-
ни лист града Београда”, број 42/08) донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Разрешава се функције заменика председника 
Скупштине градске општине Гроцка Душица Николић, 
дипл. инж. машинства из Болеча.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-176, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштинa градске општине Гроцка на седници одржаној 
6. децембра 2013. године, на основу члана 39. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
81. ст. 3, 4. и 6. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) члана 51. Статута град-
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 
42/08, 17/10, 59/11 и 36/13), члана 35. Пословника Скупштине 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, 
број 42/08) и члана 3. став 4. Одлуке о платама изабраних, 
именованих и постављених лица и накнадама и другим при-
мањима одборника у Скупштини општине Гроцка („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 57/08, 27/09 и 59/09) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Бира се на функцију заменика председника Скупшти-
не градске општине Гроцка Стефан Дилберовић, грађ. тех-
ничар из Винче.

2. Мандат заменика председника Скупштине траје 
до краја мандата Скупштине градске општине Гроцка у 
постојећем сазиву.

3. Статус лица из става 1. решења одређује се као лице 
на сталном раду у градској општини Гроцка.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-177, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштинa градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 6. децембра 2013. године, на основу члана 32. та-
чка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), члана 41. тачка 6, члана 61. Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београ-
да”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и члана 30. Пословника 
Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, број 42/08) донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Разрешавају се функције члана Општинског већа 
градске општине Гроцка следећи чланови:

– Сања Јовановић,
– Зоран Миловановић,
– Милан Грчић,
– Лана Милосављевић.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-178, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштинa градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 6. децембра 2013. године, на основу члана 32. тачка 12, 
члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 129/07), члана 41. тачка 6, члана 63. став 
9. и 11. Статута градске општине Гроцка („Службени лист 
града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Бирају се за чланове Општинског већа градске општи-
не Гроцка као лица на сталном раду следећи чланови: 

– Драгиша Вуковић из Винче,
– Предраг Тошић из Калуђерице,
– Бојана Пауновић из Врчина,
– Ненад Маринковић из Врчина.



Број 71 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 22. децембар 2013.

2. Избор се врши за период до истека мандата овог сази-
ва Скупштине градске општине Гроцка.

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-175, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштинa градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 6. децембра 2013. године, на основу члана 41. тачка 
8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈКП „ГРОЦКА”

1. Разрешава се функције вршиоца дужности директора 
ЈКП „Гроцка” Миленко Буквић, дипл. демограф из Лештана, 
због поднете оставке.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-179, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 6. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећим („Службени гласник РС”, број 119/12) 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРОЦКА”

1. Именује се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Гроцка” Оливера Огњановић, дипло-
мирани менаџер из Гроцке.

2. Вршилац дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Гроцка” именује се на период од шест месеци.

3. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овла-
шћење директора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-180, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 6. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРОЧАН-

СКИ КОМУНАЛАЦ”

1. Именује се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Грочански комуналац” Миленко Бук-
вић, дипл. демограф из Лештана.

2. Вршилац дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Грочански комуналац” именује се на период од 
шест месеци.

3. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овла-
шћење директора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-181, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 6. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО 

ГРОЦКА”

1. Именује се вршилац дужности директора Јавног пре-
дузећа „Пијаце и зеленило Гроцка” Сања Јовановић, спе-
цијалиста санитарно-еколошког инжењерства из Лештана.

2. Вршилац дужности директора Јавног предузећа 
„Пијаце и зеленило Гроцка” именује се на период од шест 
месеци.

3. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овла-
шћење директора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-182, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 6. децембра 2013. године, на основу члана 12. ст. 2. и 3, 
члана 13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/12), члана 41. тачка 8. 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и члана 66. Посло-
вника скупштине градске општине Гроцка („Службени лист 
града Београда”, број 42/08) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ И 

ЗЕЛЕНИЛO ГРОЦКА”

1. Именује се председник и чланови Надзорног одбора Ја-
вног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка” у следећем саставу:

за председника
– Јовица Трајковић, дипл. инж. за развој маш. струке;
за чланове
– Маринко Бабић, дилп. инж. шумарства,
– Радица Живковић, дипл. економиста.
2. Председник и чланови Надзорног одбора именују се 

на период од четири године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-183, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 6. децембра 2013. године, на основу члана 12. ст. 2. и 3, 
члана 13. став 2. и члана 16. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/12), члана 41. тачка 8. 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и члана 66. По-
словника Скупштине градске општине Гроцка („Службени 
лист града Београда”, број 42/08) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ”

1. Именује се председник и чланови Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Грочански комуналац” у сле-
дећем саставу:

за председника
– Борко Бали, дипл. грађ. инжењер;
за чланове
– Славица Младеновић – Ивановић, професор,
– Славица Георгијев, доктор медицине.
2. Председник и чланови Надзорног одбора именују се 

на период од четири године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-184, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 6. децембра 2013. године, на основу члана 17. став 1. 
Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и 
члана 66. Пословника скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) доноси

РЕШЕЊЕ 
O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ГРОЦКА”
1. Разрешава се дужности председника Надзорног од-

бора ЈКП „Гроцка” и то Милосава Гајић, дипл. економиста 
због поднете оставкe.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-185, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 6. децембра 2013. године, на основу члана 12. став 3, 
члана 16. Закона o јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12), члана 41. тачка 8. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 
59/11) и члана 66. Пословника Скупштине градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБО-

РА ЈКП „ГРОЦКА”
1. Именује се за председника Надзорног одбора ЈКП 

„Гроцка” Зоран Лукић, дипл. правник из Београда.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-186, 6. децембра 2013. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац 19. децембра 2013. 
године, на основу члана 52. Статута градске општине Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 
49/13) и члана 7. Одлуке о установљавању награда и других јав-
них признања градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 64/12 и 3/13), на предлог Комисије за доделу 
награда и јавних признања градске општине Обреновац од 13. 
децембра 2013. године, по прибављеном мишљењу Већа градске 
општине са седнице одржане 19. децембра 2013. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНО-

ВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Додељује се награда – „специјално признање” градске 

општине Обреновац за 2013. годину за остварене резултате 
у раду, ЈП „Србијагас”, за изузетан допринос развоју гаси-
фикације на територији градске општине Обреновац.
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2. Добитнику награде уручује се захвалница.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/73, 19. децембра 2013. године

Председник
Мирослав Чучковић, с. р.

АКТИ УСТАВНОГ СУДА

Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б. Слије-
пчевић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, 
Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др 
Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Ми-
лан Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган 
Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић 
и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. 
Устава Републике Србије, на седници одржаној 25. априла 
2013. године, донео је

ОДЛУКУ

Утврђује се да Правилник о постављању баште угости-
тељског објекта на јавној површини („Службени лист града 
Београда”, бр. 38/10, 20/12, 34/12 и 37/12), који је донео гра-
доначелник града Београда, није у сагласности са Уставом и 
законом.

Образложење

Поводом иницијативе за покретање поступка за оцену 
уставности и законитости одредаба чл. 41, 41а и 43. Пра-
вилника о постављању баште угоститељског објекта на јав-
ној површини („Службени лист града Београда”, бр. 38/10 
и 20/12), Уставни суд је на седници одржаној 19. децембра 
2012. године донео Решење IУо-330/2012 којим је покренуо 
поступак за утврђивање неуставности и незаконитости 
правилника наведеног у изреци. Полазећи од релевантних 
уставних и законских одредаба, Уставни суд је у вези са ос-
пореним правилником, као спорно, поставио питање да ли 
је градоначелник града Београда прекорачио надлежности 
извршног органа, утврђене Законом о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и Законом о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), када је донео 
оспорени правилник, имајући у виду правну природу овог 
акта и питања која се њиме уређују.

На Решење Уставног суда о покретању поступка за 
утврђивање неуставности и незаконитости наведеног Пра-
вилника одговор је доставила Скупштина града Београда 
и у њему је истакла следеће: да су, сагласно одредбама чла-
на 24. Закона о главном граду, којима су утврђене надлеж-
ности градоначелника, између осталог и да градоначелник 
врши и друге послове утврђене Статутом и другим акти-
ма града, чланом 52. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) утврђене надлеж-
ности градоначелника града Београда „и то тако да су сви 
послови које тај орган обавља, а који проистичу из зако-
ном утврђених овлашћења, извршног карактера”; да је у 
складу са овлашћењем из члана 146. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 и 121/12), Скупштина града Београда донела Одлуку 
о условима и начину постављања привремених објеката на 
јавним површинама у Београду („Службени лист града Бео-

града”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11), „којом је 
у члану 3. предвиђено овлашћење за градоначелника да до-
несе оспорени акт”; да је оспорени правилник донет у циљу 
извршавања одредаба наведене Одлуке и да се одредбама 
правилника не уређују односи из надлежности града Бео-
града, већ се само разрађују поједине одредбе одлуке. Како 
надлежност градоначелника града Београда за доношење 
наведеног правилника сматра неспорном, Скупштина гра-
да Београда је, у вези са одредбама правилника које су ос-
порене иницијативом, у одговору навела да не стоје наводи 
иницијатора о незаконитости одредаба чл. 41. и 41а правил-
ника, јер је овим одредбама предвиђено достављање доказа 
да је локална комунална такса за претходни период заузећа 
јавне површине измирена, а не да се измири обавеза пре-
тходног корисника на име комуналне таксе за коришћење 
простора на јавној површини; да је оспорени члан 41. пра-
вилника измењен одредбама правилника о изменама и до-
пунама оспореног правилника објављеним у „Службеном 
листу града Београда”, број 37/12, на начин да се више не 
захтева ни подношење доказа о плаћеној локалној комунал-
ној такси и да оспорени члан 43. правилника нема повратно 
дејство, с обзиром на то да регулише поступање по захте-
вима по којима поступак решавања још увек није окончан.

У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је 
оспорени Правилник о постављању баште угоститељског 
објекта на јавној површини („Службени лист града Бео-
града”, бр. 38/10, 20/12, 34/12 и 37/12), донео градоначелник 
града Београда 11. новембра 2010. године, са позивом на од-
редбе члана 25. и члана 52. став 3. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
3. став 2. Одлуке о условима и начину постављања привре-
мених објеката на јавним површинама у Београду („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09 и 
24/10). Одредбе оспореног правилника систематизоване су 
у четири нумерисана поглавља, и то: I „Основне одредбе” 
(чл. 1. и 2), којима је прописано да се овим правилником 
ближе уређују услови за постављање баште угоститељског 
објекта (величина, изглед и други услови), као и садржина 
захтева и техничке документације која се подноси уз захтев 
за постављање баште на територији града Београда (члан 
1) и одређено је да је башта угоститељског објекта (у даљем 
тексту: башта), монтажно-демонтажни објекат отвореног 
или затвореног типа у функцији угоститељске делатности 
која се обавља у угоститељском објекту и може се поставља-
ти током целе године; II „Услови за постављање баште” (чл. 
3. до 13); III „Елементи баште и начин постављања” (чл. 14. 
до 28); IV „Садржина захтева и документације” (чл. 29. до 
42), при чему је посебно уређена садржина захтева и доку-
ментације када се башта поставља први пут (чл. 29. до 36), 
а посебно садржина захтева и документације за издавање 
одобрења за поновно постављање истоветне баште (чл. 37. 
до 42). У последњем, ненумерисаном поглављу оспореног 
правилника систематизоване су прелазне и завршне одред-
бе и уређено је ступање правилника на снагу (чл. 43. до 46).
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Оспорени чл. 41. и 41а правилника систематизовани 
су у оквиру поглавља IV тачка 2. правилника, под називом 
„Садржина захтева и документације за поновно издавање 
одобрења”. Одредбама оспореног члана 41. правилника 
прописано је да у случају промене правног лица, односно 
предузетника који обавља делатност у угоститељском 
објекту у чијој функцији је башта, на издавање одобрења за 
поновно постављање истоветне баште сходно се примењују 
одредбе чл. 38-40а овог правилника, с тим што се уз захтев 
за постављање баште не прилаже доказ о плаћеној локалној 
комуналној такси за заузеће јавне површине за претходну 
годину, односно за период за који је било издато раније одо-
брење (став 1) и да уз захтев за поновно постављање баште 
у случају из става 1. овог члана, подносилац захтева подно-
си и доказе из члана 29. став 2. тач. 1. и 2. овог правилни-
ка (став 2). Оспореним чланом 41а правилника одређено је 
да се код поновног постављања баште која није истоветна 
башти утврђеној важећом техничком документацијом, при-
мењују одредбе чл. 29. до 35. овог правилника, с тим што 
се уз захтев за постављање баште, поред документације 
из члана 29. овог правилника, прилаже и доказ о плаћеној 
локалној комуналној такси за период за који је било изда-
то претходно одобрење (став 1) и да уколико је дошло до 
промене правног лица, односно предузетника који обавља 
делатност у угоститељском објекту у чијој је функцији ба-
шта, код поновног постављања баште која није истовет-
на башти утврђеној важећом техничком документацијом, 
примењују се одредбе чл. 29. до 35. овог правилника (став 
2). Према оспореном члану 43. правилника, који се налази 
у поглављу „Прелазне и завршне одредбе”, захтеви за изда-
вање одобрења за постављање истоветне баште за период 
до 31. децембра 2010. године решаваће се у складу са одред-
бама овог правилника, а потврде о важењу сагласности на 
техничку документацију за постављање баште прибављаће 
се појединачно.

Уставом Републике Србије утврђено је: да град има на-
длежности које су Уставом поверене општини, а законом 
му се могу поверити и друге надлежности (члан 189. став 3); 
да се положај града Београда, главног града Републике Ср-
бије, уређује Законом о главном граду и Статутом града Бе-
ограда и да 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 (члан 189. 
став 5); да општина, преко својих органа, у складу са зако-
ном, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних 
делатности и коришћење грађевинског земљишта и посло-
вног простора (члан 190. став 1. тач. 1. и 2); да сви закони и 
други општи акти донети у Републици Србији морају бити 
сагласни са Уставом (члан 194. став 3); да статути, одлуке и 
сви други општи акти јединица локалне самоуправе морају 
бити сагласни са законом (члан 195. став 2).

Одредбом члана 146. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 
121/12) прописано је да постављање и уклањање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на површи-
нама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и 
други покретни мобилијар), споменика и спомен обележја 
на површинама јавне намене, балон хала спортске наме-
не, надстрешница за склањање људи у јавном превозу и 
пловећих постројења на водном земљишту, обезбеђује и 
уређује јединица локалне самоуправе.

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07) прописано је: да општина, преко својих 
органа, у складу с Уставом и законом, уређује и обезбеђује 
обављање и развој комуналних делатности у које, поред ос-
талог, спадају и уређивање, одржавање и коришћење пија-

ца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних повр-
шина (члан 20. тачка 5); да се одредбе овог закона које се 
односе на општину примењују и на град, ако овим законом 
није друкчије одређено (члан 23. став 4); да град врши на-
длежности општине, као и друге надлежности и послове 
државне управе, који су му законом поверени (члан 24. став 
1); да скупштина општине, у складу са законом доноси про-
писе и друге опште акте (члан 32. тачка 6); да су извршни 
органи општине, председник општине и општинско веће 
(члан 42); да председник општине, између осталог, предста-
вља и заступа општину, предлаже начин решавања питања 
о којима одлучује скупштина и доноси појединачне акте за 
које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупшти-
не (члан 44. тач. 1, 2 и 5); да су органи града – скупштина 
града, градоначелник, градско веће и градска управа (члан 
65); да органи града обављају послове предвиђене овим 
законом за органе општине, као и друге послове утврђене 
законом и статутом града; да се одредбе овог закона које 
се односе на скупштину општине примењују на градску 
скупштину и да се одредбе овог закона које се односе на 
председника општине примењују на градоначелника (члан 
66. ст. 1, 3. и 4).

Законом о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) прописано је: да се овим законом уређује положај, 
надлежности и органи града Београда, главног града Репу-
блике Србије (члан 1. став 1); да град Београд врши надлеж-
ности општине и града, утврђене Уставом и законом (члан 
8. став 1); да су органи града Београда – Скупштина града 
Београда, градоначелник града Београда, Градско веће гра-
да Београда и Градска управа града Београда (члан 9); да 
скупштина града Београда, у складу са законом, поред ос-
талог, доноси прописе и друге опште акте (члан 12. тачка 
6); да су извршни органи града, градоначелник и Градско 
веће (члан 22); да градоначелник, поред осталог, предста-
вља и заступа Град, непосредно извршава и стара се о из-
вршавању одлука и других аката Скупштине града и доно-
си појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом 
или одлуком Скупштине (члан 24. тач. 1, 2 и 6).

Одредбама члана 25. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) утврђене су на-
длежности града и прописано је да град, преко својих орга-
на, у складу са Уставом и законом, поред осталог, уређује и 
обезбеђује постављање и уклањање мањих монтажних обје-
ката привременог карактера на површинама јавне наме-
не (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни 
мобилијар), споменика и спомен-обележја на површинама 
јавне намене, балон хала спортске намене и надстрешница 
у јавном превозу путника (тачка 10). Одредбама члана 29. 
Статута прописано је да послове града врше органи града 
у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим ста-
тутом (став 1), да ако законом или другим прописом није 
утврђено који орган је надлежан за обављање послова из 
надлежности града, све послове који се односе на уређи-
вање односа из надлежности града врши Скупштина града, 
а послове који су по својој природи извршни, врше изврш-
ни органи града (став 2), да ако се према природи посла не 
може утврдити надлежност према ставу 2. овог члана, на-
длежна је Скупштина града (став 3) и да ако се ради о из-
вршним пословима, а није одређено који је извршни орган 
града надлежан за њихово обављање, надлежан је градона-
челник (став 4).

Одлуком о условима и начину постављања привреме-
них објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, и 24/10), 
која је наведена као правни основ за доношење оспореног 
правилника, прописују се услови и начин постављања и 
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уклањања привремених објеката на територији града Бе-
ограда (члан 1). Сагласно одредби члана 2. став 1. одлуке, 
привремени објекат, у смислу ове одлуке, је мањи монтаж-
ни објекат, киоск, башта угоститељског објекта и други 
слични објекат за продају прехрамбених и других произво-
да на мало, за пружање угоститељских и занатских услуга 
и за задовољење других потреба грађана и др. Одредбом 
члана 3. став 2. одлуке, са позивом на коју је донет оспоре-
ни правилник, прописано је да се величина, изглед и други 
услови за постављање башта на територији града Београда 
утврђују посебним актом, који доноси градоначелник града 
Београда, а који припрема организациона јединица Градске 
управе града Београда надлежна за послове урбанизма, док 
је одредбом члана 5. одлуке прописано да се привремени 
објекти постављају на јавним површинама. Сагласно од-
редбама члана 16. одлуке, одобрење за постављање баште 
на захтев правног лица, односно предузетника који обавља 
угоститељску делатност у чијој је функцији башта, издаје 
организациона јединица управе градске општине надлежна 
за комуналне послове (став 1), а ближа садржина захтева и 
документација која се подноси уз захтев за постављање ба-
ште одређује се посебним актом из члана 3. став 2. ове од-
луке (став 2). Одредбом става 3. члана 16. одлуке прописано 
је да се одобрење за постављање баште издаје у форми ре-
шења и утврђена је његова садржина, док је одредбом ста-
ва 4. истог члана одлуке предвиђено да саставни део овог 
решења чини техничка документација израђена и оверена 
у складу са посебним актом из члана 3. став 2. ове одлуке.

Из наведеног произлази да је град, као јединица локалне 
самоуправе, овлашћен да преко својих органа, у складу са 
Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање и раз-
вој комуналних делатности на својој територији, у које, по-
ред осталог, спадају и уређивање, одржавање и коришћење 
пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних 
површина. Један од могућих видова коришћења јавних по-
вршина на територији града је и могућност постављања 
привремених објеката на овим површинама, у које спадају и 
баште. Тако је чланом 146. Закона о планирању и изградњи 
прописано да постављање и уклањање мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне наме-
не (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни 
мобилијар), споменика и спомен обележја на површинама 
јавне намене, балон хала спортске намене, надстрешница за 
склањање људи у јавном превозу и пловећих постројења на 
водном земљишту, обезбеђује и уређује јединица локалне 
самоуправе. Наведена законска одредба представља прав-
ни основ за доношење прописа којима јединица локалне 
самоуправе уређује питања у вези са постављањем и ук-
лањањем привремених објеката на површинама јавне на-
мене на својој територији. Сагласно наведеном законском 
овлашћењу, Скупштина града Београда је својим прописом, 
тј. Одлуком о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду, уредила услове 
и начин постављања и уклањања привремених објеката на 
територији града Београда и истовремено овластила гра-
доначелника да својим актом пропише величину, изглед 
и друге услове за постављање башта на територији града 
Београда (члан 3. став 2), као и ближу садржину захтева и 
документације која се подноси уз захтев за постављање ба-
ште (члан 16. став 2). Полазећи од наведеног, као и законом 
утврђене надлежности градоначелника као извршног орга-
на града, Уставни суд је закључио да је градоначелник гра-
да Београда био овлашћен да својим актом, тј. оспореним 
правилником, утврди величину и изглед башта, као и друге 
услове за постављање башта и ближу садржину захтева и 
документације која се подноси уз захтев за њихово поста-

вљање, али само на начин којим се извршавају одредбе на-
ведене Одлуке Скупштине града Београда, којима се једино 
изворно, на општи начин могу регулисати питања поста-
вљања привремених објеката на територији града Београда, 
укључујући и баште.

Међутим, увидом у садржину оспореног правилника, 
Уставни суд је утврдио да он у претежном делу садржи нор-
ме које на општи начин уређују услове за постављање ба-
шта, односно садржину захтева и техничке документације 
која се подноси уз захтев за постављање башта на терито-
рији града Београда, што га, по оцени Уставног суда, чини 
општим правним актом, а не спроведбеним актом, тј. актом 
донетим у извршавању Одлуке Скупштине града Београда. 
Имајући у виду да је према одредбама Закона о локалној 
самоуправи и Закона о главном граду, којима се утврђује 
расподела надлежности између органа локалне власти, до-
ношење општих аката у надлежности скупштине јединице 
локалне самоуправе, односно скупштине града, а не пред-
седника општине, односно градоначелника, Уставни суд је 
утврдио да градоначелник града Београда није био овла-
шћен за доношење оспореног правилника у делу којим је 
овим правилником на општи начин уредио питања у вези 
са постављањем башта на територији града Београда. Како 
су одредбе оспореног правилника у претежном делу општег 
карактера, услед чега одредбе овог правилника донете у из-
вршавању Одлуке Скупштине града Београда о условима 
и начину постављања привремених објеката на јавним по-
вршинама у Београду не би могле самостално да опстану у 
правном поретку, Уставни суд је оценио да оспорени пра-
вилник у целини није у сагласности са Уставом и законом, 
те је стога одлучио као у изреци.

Када је у питању овлашћење градоначелника утврђено 
одредбом члана 24. тачка 7) Закона о главном граду да врши 
и друге послове утврђене Статутом и другим актима града, 
на које се Скупштина града Београда позива у свом одгово-
ру, Уставни суд указује да наведено овлашћење не садржи и 
овлашћење да градоначелник града Београда уређује односе 
из надлежности града Београда, укључујући и питања по-
стављања башти угоститељских објеката на јавној површи-
ни, за чије је уређивање, сагласно одредби члана 29. став 2. 
Статута, надлежна Скупштина града Београда.

С обзиром на утврђену неуставност и незаконитост ос-
пореног правилника са аспекта овлашћења градоначелника 
града Београда да својим актом уреди опште услове за по-
стављање баште угоститељског објекта, као и садржину за-
хтева и техничке документације која се подноси уз захтев за 
постављање башти на територији града Београда, Уставни 
суд се није упуштао у оцену уставности и законитости ње-
гове садржине, односно оспорених одредаба чл. 41, 41а и 43. 
правилника.

На основу изложеног и одредаба члана 42а став 1. тачка 
2, и члана 45. тачка 1) и 4) Закона о Уставном суду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 – УС), Уставни 
суд је одлучио као у изреци.

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Правилник 
о постављању баште угоститељског објекта на јавној повр-
шини наведен у изреци престаје да важи даном објављи-
вања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

Република Србија
Уставни суд

Број IУо – 330/2012

Председник
др Драгиша Слијепчевић, с. р.
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Акти градских општина
Страна

ВОЖДОВАЦ
Записник о раду Изборне комисије градске 

општине Вождовац на утврђивању коначних резул-
тата избора за одборнике Скупштине градске општи-
не Вождовац одржаних 15. децембра 2013. године  – 1

Записник о расподели одборничких мандата на-
кон спроведених избора за одборнике Скупштине 
градске општине Вождовац одржаних 15. децембра 
2013. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

ГРОЦКА
Решење о разрешењу заменика председника 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  5
Решење о избору заменика председника 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  5
Решење о разрешењу чланова Општинског већа 

градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о избору чланова Општинског већа 

градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-

тора ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Јавног комуналног предузећа „Гроцка”  – – – –  6
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Јавног комуналног предузећа „Грочански ко-
муналац”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Страна

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Пијаце и зеленило Гроцка”   6

Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Пијаце и зеле-
нило Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Грочански комуналац”  – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о разрешењу председника Надзорног 
одбора ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању председника Надзорног 
одбора ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о додели награде градске општине Обре-

новац за 2013. годину– – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да Правилник о поста-

вљању баште угоститељског објекта на јавној повр-
шини („Службени лист града Београда”, бр. 38/10, 
20/12, 34/12 и 37/12) који је донео градоначелник 
града Београда, није у сагласности са Уставом и за-
коном  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

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 – Служба 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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