
Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара 2014. године, на основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11), члана 86. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образо-
вању Привременог органа града Београда („Службени гла-
сник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донео је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИ-

КА ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комиси-
ји, и то:

– Снежана Рогановић, заменик члана,
– Александар Тодоровић, члан,
– Зоран Наумовић, члан,
– Милија Лазаревић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Привремени орган града Београда
Број 118-411/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара 2014. године, на основу члана 14. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11), члана 86. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образо-
вању Привременог органа града Београда („Службени гла-
сник РС”, број 100/13) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донео је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИ-

КА ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именују се у Градску изборну комисију, и то:
за заменика члана
– Ненад Прелић, на предлог Демократске странке,

за члана
– Иван Шебек, на предлог Демократске странке
за члана
– Ирена Љубомировић Иванковић, на предлог Демо-

кратске странке,
за заменика члана
– Милош Тодоровић, на предлог Демократске странке, 
за заменика члана
– Срђан Зораја, на предлог Социјалистичке партије Ср-

бије – Јединствене Србије.

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

Привремени орган града Београда
Број 112-412/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и 
образовању Привременог органа града Београда („Службе-
ни гласник РС”, број 100/13), члана 10. Одлуке о Градском 
јавном правобранилаштву („Службени лист града Београ-
да”, бр. 5/92, 16/94 и 3/00) и члана 31. Статута града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донео је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРА-

ВОБРАНИОЦА

1. Разрешава се дужности заменика градског јавног пра-
вобраниоца, на лични захтев, са 26. јануаром 2014. године, 
Оливера Станимировић.

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

Привремени орган града Београда
Број 118-419/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара  2014. године, на основу члана 86. став 4. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. та-
чка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 
29. став 1. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, коју 
је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 9777/4, на 
седници одржаној 26. децембра 2013. године.

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

Привремени орган града Београда
Број 110-401/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. тачка 8. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 29. став 
1. Пословника Привременог органа града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-

ЦИЈА”, БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод 
и канализација”, коју је донео Надзорни одбор предузећа 
под бројем 56668/4, на седници одржаној 23. децембра 2013. 
године.

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

Привремени орган града Београда
Број 110-402/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара  2014. године, на основу члана 86. став 4. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. та-
чка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 
29. став 1. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда” број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране” коју је донео 
Надзорни одбор предузећа под бројем I-22564/2, на седни-
ци одржаној 18. децембра 2013. године.

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

Привремени орган града Београда
Број 110-403/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07), 
члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС” број 119/12), члана 12. тачка 8. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС” број 129/07) 
и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 29. став 
1. Пословника Привременог органа града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМ-

БЕНО”, БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Ја-
вног предузећа „Градско стамбено”, коју је донео Надзорни 
одбор предузећа под бројем 3670/2, на седници одржаној 2. 
децембра 2013. године.

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

Привремени орган града Београда
Број 110-404/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон), члана 31. тачка 9. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ 
СТАТУТА ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 

И ТУБЕРКУЛОЗУ, БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку број 2738/1 од 26. децем-
бра 2013. године о допуни Статута Градског завода за плућ-
не болести и туберкулозу, Београд, коју је донео Управни 
одбор Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Бе-
оград,  на седници одржаној 23. децембра 2013. године.

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

Привремени орган града Београда
Број 110-405/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 23. 
јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чла-
на 110. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 
24/11) и члана 54. тачка 4. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

РАДА УФК – СРЦ „ТАШМАЈДАН” ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Годишњи програм рада УФК – 
СРЦ „Ташмајдан” за 2014. годину, који је усвојио Управни 
одбор УФК – СРЦ „Ташмајдан”, на седници одржаној 31. де-
цембра 2013. године, одлуком бр. 7558.

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

Привремени орган града Београда
Број 66-406/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 23. 
јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чла-
на 110. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 
24/11) и члана 54. тачка 4. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

РАДА СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД” ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Годишњи програм рада СРЦ 
„Пионирски град” за 2014. годину, који је усвојио Управни 

одбор СРЦ „Пионирски град”, на седници одржаној 27. де-
цембра  2013. године, одлуком бр. 523/2.

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

Привремени орган града Београда
Број 66-407/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 23. 
јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чла-
на 110. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 
24/11) и члана 54. тачка 4. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРО-
ГРАМ РАДА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУ-

РУ – ГЦФК ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Годишњи програм рада Градског 
центра за физичку културу – ГЦФК, за 2014. годину, који је 
усвојио Управни одбор Градског центра за физичку култу-
ру – ГЦФК, на седници одржаној 2. децембра 2013. године, 
одлуком број 1441.

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

Привремени орган града Београда
Број 66-408/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
23. јануара  2014. године, на основу члана 86. став 4. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 24. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 52. тачка 
6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УРБА-
НИСТИЧКИХ УСЛУГА ЈП „УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД 

БЕОГРАДА”

1. Даје се сагласност на Ценовник урбанистичких услуга, 
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанис-
тички завод Београда”, под бројем 023-1632/13, на седници 
одржаној 7. новембра 2013. године.

2. Ово решење и ценовник из става 1. решења објавити 
у „Службеном листу града Београда”, а ценовник ступа на 
снагу по добијању сагласности оснивача.

Привремени орган града Београда
Број 38-234/14-С-20, 23. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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На основу члана 33. Статута Урбанистичког завода Бе-
ограда ЈУП број 023-636/13 од 5. априла 2013. године, раз-
матрајући Предлог ценовника урбанистичких услуга Урба-
нистичког завода Београда ЈУП, Надзорни одбор је, на VIII 
седници, одржаној 7. новембра 2013. године, донео 

ОДЛУКУ

1. Усваја се Ценовник урбанистичких услуга „Урбанис-
тичког завода Београда” ЈУП, у тексту који је саставни део 
ове одлуке.

2. Овај ценовник ступа на снагу по прибављеној саглас-
ности Оснивача у складу са законом. Ступањем на снагу 
овог ценовника, престаје да важи Ценовник број 400-453/11 
од 8. марта 2011. године („Службени лист града Београда”, 
број 14/11).

3. О реализацији ове одлуке стараће се директор преду-
зећа и финансијски директор.

Надзорни одбор „Урбанистичког завода Београда” ЈУП
Број 023-1632/13, 10. децембра 2013. године

Председник
Далибор Милосављевић, с. р. 

На основу члана 33. тачка 10. Статута Урбанистичког за-
вода Београда ЈУП бр.023-636/13 од 5. априла 2013. године, 
Надзорни одбор Урбанистичког завода Београда ЈУП, до-
нео је 

ЦЕНОВНИК
УРБАНИСТИЧКИХ УСЛУГА „УРБАНИСТИЧКОГ ЗА-

ВОДА БЕОГРАДА” ЈУП

1. Овим ценовником утврђују се цене урбанистичких ус-
луга „Урбанистичког завода Београда” ЈУП, и то:

Ред. 
бр. Назив услуге Јединица мере Динара 

нето
1. Просторно планирање

1.1. Регионални просторни план  (РПП) вред. часа × време 
ангажовања 791,00

1.2. Просторни план јединице локалне самоупра-
ве (ПП)

вред. часа × време 
ангажовања 791,00

1.3. Просторно план подручја посебне намене 
(ПП)

вред. часа × време 
ангажовања 791,00

Ред. 
бр. Назив услуге Јединица мере Динара 

нето
2. Урбанистичко планирање

2.1. Генерални урбанистички план (ГУП) вред. часа × време 
ангажовања 791,00

2.2. План генералне регулације (ПГР)
вред. часа × кал-
кулат. обрачун из 
Прилога 1

791,00

2.3. План детаљне регула-
ције (ПДР)

до 10 hа површине вред. часа × време 
ангажовања 791,00

преко 10 hа површине
вред. часа × кал-
кулат. обрачун из 
Прилога 1

791,00

3.

Урбанистички 
пројекат (УП) према 
одговарајућем план-
ском документу

до 1 hа површине вред. часа × време 
ангажовања 791,00

преко 1 hа површине
вред. часа × кал-
кулат. обрачун из 
Прилога 1

791,00

4. Пројекат парцелације и препарцелације вред. часа × време 
ангажовања 791,00

5. Стратешка процена утицаја планских решења 
на животну средину

вред. часа × време 
ангажовања 791,00

2. За обављање услуга из тачке 1. овог ценовника закљу-
чује се уговор са корисником услуга којим се поред осталог 
уређује и начин плаћања услуга у складу са овим ценовни-
ком. Са корисником услуга који, сходно посебној одлуци, 
није директни, односно индиректни корисник буџета, уго-
вара се авансно плаћање.

3. За сваку извршену услугу за коју је закључен уговор 
или која је извршена на основу захтева, понуде, наруџбени-
це и сл, издаје се рачун.

Корисник услуге је у обавези да изврши уплату по изда-
том рачуну пре подизања документације о извршеној услузи, 
осим за директне, односно индиректне кориснике буџета.

Уплата за извршене услуге врши се на текући рачун „Ур-
банистичког завода Београда” ЈУП.

4. „Урбанистички завод Београда” ЈУП дужан је да обра-
чунава, исказује и плаћа порез на додату вредност у складу 
са законом.

5. Овај ценовник ступа на снагу по прибављеној саглас-
ности Оснивача у складу са законом и Закључком градона-
челника града Београда бр. 38-2691/12-Г од 24. маја 2012. го-
дине. Ступањем на снагу овог ценовника, престаје да важи 
Ценовник број 400-453/11 од 8. марта 2011. године („Служ-
бени лист града Београда”, број 14/11).

Надзорни одбор „Урбанистичког завода Београда” ЈУП
Број 023-1632/13, 10. децембра 2013. године

Председник
Далибор Милосављевић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-

ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу чла-
на 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/10) и члана 12. Пословника 
о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13) донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Потврђује се  мандат одборницима Скупштине град-
ске општине Вождовац изабраним на изборима одржаним 
15. децембра 2013. године и то:

1. др Драган Вуканић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

2. Александар Савић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

3. мр Драгана Миљковић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

4. Милан Дамчевић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка,

5. Владо Секулић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

6. Милена Ковачевић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

7. мр Љубиша Антонијевић, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка,

8. Милан Рајковић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка,

9. Сузана Шарац, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,
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10. Ђорђе Ћирић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

11. др Берислав Векић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

12. Александра Шаровић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

13. Слободан Мијаиловић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

14. Александар Мирковић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

15. Марија Врачар, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

16. Бојан Јоцић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

17. Дејан Томић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

18. Милијана Јанковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

19. Јован Рајковић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

20. Горан Ускоковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

21. Данијела Антић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка,

22. Божидар Ђорђевић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

23. Драгослав Спасић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

24. Јулијана Станисављевић, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка,

25. Радиша Ђорђевић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

26. Светислав Вранић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

27. Светлана Ковачевић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

28. Раша Ђуровић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

29. Милан Тодић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

30. Јулијана Петровић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

31. Владимир Васић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка,

32. Велибор Нешковић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

33. Јасмина Јовановић, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

34. Миленко Аврамовић, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

35. Недељко Радосављевић, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка,

36. Снежана Петронијевић, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка,

37. мр Владимир Тодорић, са изборне листе Ђилас Демо-
кратска,

38. Зоран Миленковић, са изборне листе Ђилас Демо-
кратска,

39. Љиљана Јовчић, са изборне листе Ђилас Демократска,
40. Милан Костић, са изборне листе Ђилас Демократска,
41. др Александар Лучић, са изборне листе Ђилас Демо-

кратска,
42. Ксенија Дуњић, са изборне листе Ђилас Демократска,
43. мр Стеван Радовић, са изборне листе Ђилас Демо-

кратска,
44. Веселин Марковић, са изборне листе Ивица Дачић – 

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

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

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

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

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

49. Душан Шокорац, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница,

50. Немања Ђурђевац, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница,

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

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

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

54. Ана Милосављевић, са изборне листе Расим Љајић – 
Социјалдемократска партија Србије,

55. Енес Реџовић, са изборне листе Расим Љајић – Со-
цијалдемократска партија Србије.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-2/2014, 21. јануара 2014. године

Председавајући седнице Скупштине
мр Стеван Радовић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
чл. 8. и 9. Пословника о раду Скупштине градске општине 
Вождовац („Службени лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 
41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА

1. Бира се Верификациони одбор за верификацију одбор-
ника Скупштине градске општине Вождовац изабраних на 
изборима 15. децембра 2013. године.

2. Верификациони одбор има три члана и то: 
– Милан Тодић, председавајући, испред изборне листе 

Александар Вучић – Српска напредна странка,
– Зоран Миленковић, члан, испред изборне листе Ђилас 

Демократска,
– Звонко Филиповић, члан, испред изборне листе Ивица 

Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија 
уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Ср-
бија (ЈС).

3. Верификациони одбор ће извршити увид у изборни 
материјал – Уверења о избору одборника и извештај Из-
борне комисије о спроведеним изборима и поднети Скупш-
тини градске општине Вождовац извештај са предлогом за 
верификацију мандата одборника.

4. Верификациони одбор престаје са радом кад Скупшти-
на градске општине Вождовац изврши верификацију манда-
та одборника.
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-1/2014, 21. јануара 2014. године

Председавајући седници
мр Стеван Радовић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕД-
НИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак функције председнику Скупшти-
не градске општине Вождовац Милану Рајковићу, због прес-
танка мандата Скупштине, са 21. јануаром 2014. године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-3/2014, 21. јануара 2014. године

Председавајући седници
мр Стеван Радовић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-
КУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак функције заменику председнику 
Скупштине градске општине Вождовац Марку Сарићу, због 
престанка мандата Скупштине, са 21. јануаром 2014. године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-4/2014, 21. јануара 2014. године

Председавајући седници
мр Стеван Радовић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 29. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 16. Послов-
ника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Александар Мирковић, дипломирани менаџер у спор-
ту, бира се за председника Скупштине градске општине 
Вождовац на време од четири године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-5/2014, 21. јануара 2014. године

Председавајући седници
мр Стеван Радовић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара  2014. године, на основу 
члана 31. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 26. Послов-
ника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Милан Рајковић, дипломирани економиста, бира 
се  за заменика председника Скупштине градске општине 
Вождовац на време од четири године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-6/2014, 21. јануара 2014. године

Председавајући седници
мр Стеван Радовић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТА-

РА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак функције секретару Скупштине 
градске општине Вождовац Даници Симеуновић са 21. ја-
нуаром 2014. године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-7/2014, 21. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-
КА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак функције заменику секретара 
Скупштине градске општине Вождовац Бранку Недељко-
вићу са 21. јануаром 2014. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-8/2014, 21. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 32. Статута градске општине Вождовац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 27. По-
словника о раду Скупштине градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13)  до-
нела је 

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Поставља се Бранко Недељковић, дипл. правник, за 
секретара Скупштине градске општине Вождовац, на време 
од четири године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-9/2014, 21. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на конститутив-
ној седници одржаној 21. јануара 2014. године, на основу 
члана 32. Статута градске општине Вождовац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 28. По-
словника о раду Скупштине градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13)  до-
нела је 

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШ-
ТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Поставља се Бојана Радаковић, дипл. правник, за за-
меника секретара Скупштине градске општине Вождовац, 
на време од четири године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-10/2014, 21. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

СТАРИ ГРАД

Савет за прописе Скупштине градске општине Стари 
град у Београду, на седници од 26. децембра 2013. године, на 
основу члана 18. Пословника Скупштине („Службени лист 
града Београда”, број 9/11), утврдио је Пречишћен текст 
Статута градске општине Стари град, који садржи одредбе 
Статута градске општине Стари град – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 3/11), и Измене и до-
пуне Статута градске општине Стари град („Службени лист 
града Београда”, бр. 34/13 и 64/13), без одредби о ступању на 
снагу.

С ТАТУТ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

(други пречишћен текст)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Градска општина Стари град (у даљем тексту: градска 

општина) је део територије града Београда у којој се врше 
одређени послови локалне самоуправе утврђени Статутом 
града Београда.

У вршењу послова из става 1. овог члана, градска 
општина се стара о потребама и интересима грађана са свог 
подручја, истовремено уважавајући интересе грађана са 
подручја других градских општина и града у целини.

Члан 2.
Градска општина Стари град има Статут као највиши 

правни акт.
Статутом се уређују послови из надлежности града које 

градска општина врши на свом подручју, а нарочито: пра-
ва и дужности градске општине и начин, услови и облици 
њиховог остваривања, симболи и празник, број одборника 
Скупштине градске општине, организација и рад органа и 
Служби, начин управљања грађана пословима из надлеж-
ности градске општине, остваривање облика месне самоу-
праве и друга питања од значаја за градску општину.

Члан 3.
Територију градске општине Стари град чине насељена 

места, односно подручје катастарских општина које улазе у 
њен састав, утврђене Статутом града Београда.

Члан 4.
Градска општина има својство правног лица.
Седиште градске општине је у Београду, Улица Македон-

ска број 42.

Члан 4а
Градска општина има право коришћења на стварима 

које су у јавној својини града.
Градска општина има право јавне својине на покретним 

и непокретним стварима неопходним за рад органа и орга-
низација градске општине, у складу са посебном одлуком 
Скупштине града.

Члан 5.
Органи градске општине имају печат, у складу са законом.
Органи градске општине могу имати и штамбиљ.
Употреба печата и штамбиља уређује се посебним упут-

ством које доноси Веће градске општине.
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Члан 6.
Градска општина Стари град има свој грб.
Грб градске општине је раздељен штит. Горе на црвеном 

из линије поделе издиже се сребрна бедемска кренелација, 
са три зупца од којих је средњи шири; иза средњег зупца из-
диже се кружна двоспратна сребрна кула са кренелацијом и 
по два лучна прозора на сваком спрату, а са бочних зубаца 
по један златни тролисни патријаршки крст. Доле, на црве-
ном пољу су две сребрне греде.

Грб градске општине има две свечане верзије:
– Средњи грб и 
– Велики грб.
Средњи грб је истоветан грбу општине са златном бе-

демском круном са четири зупца изнад штита. 
Велики грб је истоветан Средњем грбу, с тим што садр-

жи и два држача штита у облику сребрних орлова, црвено 
оружаних, златних, кљунова и ногу, крила дигнутих на по-
лет. Десни орао придржава и златним ресама обрубљени 
стег града Београда, а леви златним ресама обрубљени стег 
општине Стари град. Оба стега су истакнута на црним ко-
пљима златних врхова. Постамент има форму бедема Кале-
мегданске тврђаве, са кулама мотриљама на угловима, све у 
природним бојама.

Члан 7.
Градска општина Стари град има заставу. 
Застава градске општине је поље квадратне форме, у 

коме је мотив грба из члана 6. став 2. овог Статута.

Члан 8.
Употреба грба и заставе, графички стандарди за њихо-

во приказивање и начин чувања еталона (изворника) грба и 
заставе, уређују се актом Скупштине градске општине.

Члан 9.
Градска општина има свој празник.
Празник градске општине је дан славе. 
Слава градске општине су Цвети, који се славе последње 

недеље пред Ускрс.
Празник градске општине се утврђује уз претходну са-

гласност коју даје градоначелник.

Члан 10.
Градска општина може установити награде, похвале и дру-

ге облике јавног признања за значајне резултате и остварења 
у области науке, образовања, културе и другим областима. 

Јавна признања установљавају се и одређују у складу са 
одлуком Скупштине градске општине. 

Члан 11.
Градска општина Стари град, као градска општина, пре-

ко својих органа, обавља послове утврђене Статутом гра-
да и послове од заједничког интереса за грађане утврђене 
законом, Статутом града, овим Статутом и другим актима 
градске општине.

Члан 12.
Грађани учествују у вршењу послова градске општине 

преко својих изабраних одборника у Скупштини градске 
општине, путем референдума, грађанске иницијативе и на 
зборовима грађана у складу са законом, Статутом града и 
овим статутом.

Члан 13.
Градска општина може остваривати сарадњу у области-

ма од заједничког интереса са градским општинама других 

градова и јединицама локалне самоуправе у земљи и уч-
лањивати се у асоцијације градских општина односно једи-
ница локалне самоуправе, у складу са законом.

Градска општина може остваривати сарадњу у обла-
стима од заједничког интереса са одговарајућим терито-
ријалним заједницама и јединицама локалне самоуправе 
у другим државама, у оквиру спољне политике Републике 
Србије, у складу са законом.

Органи градске општине могу сарађивати са невлади-
ним, хуманитарним и другим организацијама и удружењи-
ма грађана, када је то у интересу градске општине и станов-
ника са њеног подручја.

Члан 14.
Рад органа градске општине је јаван, осим у случају рат-

ног стања. 
Јавност рада по правилу се обезбеђује путем издавања 

билтена, информатора, сарадњом са медијима, презенто-
вањем одлука и других аката јавности, постављањем интер-
нет презентације и организовањем јавних расправа у скла-
ду са законом, овим статутом и одлукама органа градске 
општине, и на други погодан начин.

II. ПОСЛОВИ КОЈЕ ОБАВЉА ГРАДСКА ОПШТИНА

Члан 15.
Градска општина, у складу са Статутом града, преко 

својих органа:
1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета градске 

општине;
2. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске 

општине и стара се о унапређењу општег оквира за при-
вређивање у градској општини, у складу са актима града;

2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са ак-
тима града;

3. оснива месну заједницу и друге облике месне самоу-
праве, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са зако-
ном и овим статутом;

4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове 
које доноси град;

5. по овлашћењу, и у име и за рачун града, спроводи 
поступак јавног надметања, односно прикупљања писме-
них понуда за давање у закуп, односно отуђење грађевин-
ског земљишта у јавној својини града ради изградње обје-
ката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине, као 
и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини града непосредном погодбом 
ради легализације објеката до 800 m² бруто развијене грађе-
винске површине, у складу са законом и актима града;

6. доноси решење у првом степену о грађевинској дозво-
ли за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m² бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објеката на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објека-
та за које грађевинску дозволу издаје градска општина;

6а. доноси планове за постављање мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по пре-
тходно прибављеној сагласности организационих једи-
ница градске управе надлежних за послове урбанизма и 
саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу 
са прописом града;

7. одлучује о постављању и уклањању мањих монтаж-
них објеката привременог карактера на површинама јавне 
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намене (киосци, летње и зимске баште, тезге, балон хале 
спортске намене и други покретни мобилијар), у складу са 
прописом града;

8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица 
у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

9. стара се о одржавању комуналног реда у градској 
општини и спроводи прописе којима се уређује комунални 
ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђе-
на надлежност градске општине; врши инспекцијски над-
зор у комуналној области,у складу са посебном одлуком 
Скупштине града;

10. обезбеђује коришћење пословног простора којим 
управља, одређује висину закупнине пословног простора и 
врши друге послове у вези са коришћењем пословног прос-
тора, у складу са законом и другим актима града;

11. стара се о изградњи, одржавању, управљању и ко-
ришћењу некатегорисаних путева;

12. прати стање и предузима мере за заштиту и 
унапређење животне средине на свом подручју, доноси и 
спроводи акционе и санационе планове од значаја за заш-
титу животне средине на свом подручју, у складу са актима 
града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење 
и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

13. прати стање и стара се о опремању и одржавању 
(осим капиталног) дечјих вртића и основних школа; пра-
ти упис у први разред основне или специјалне школе и 
редовно похађање наставе у основним школама и покреће 
прекршајни поступак против родитеља, односно старатеља, 
у складу са законом; организује послове који се односе на: 
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припрем-
ног предшколског програма на удаљености већој од 2 km 
и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од 
седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика 
са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места ста-
новања од школе; превоз ученика на републичка и међуна-
родна такмичења; у сарадњи са образовно-васпитном уста-
новом утврђује мере и активности заштите и безбедности 
деце, односно ученика за време остваривања образовно 
васпитног рада и других активности које организује уста-
нова, у складу са законом;

14. подстиче развој културно-уметничког ставаралаш-
тва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за 
одржавање културних манифестација од значаја за градску 
општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог 
подручја може оснивати установе културе;

15. доноси програм развоја спорта на нивоу градске 
општине који је усклађен са програмом развоја спорта на 
нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских 
објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финан-
сирање и суфинансирање програма којима се задовоља-
вају потребе грађана у области спорта на подручју градске 
општине; може оснивати установе у области спорта;

16. спроводи националну стратегију за младе и акциони 
план политике за младе града; утврђује акциони план поли-
тике за младе на подручју градске општине који је усклађен 
са акционим планом за спровођење стратегије за младе гра-
да; може основати савет за младе на нивоу градске општи-
не; обезбеђује услове за реализацију програма установа и 
удружења младих и удружења за младе, која делују на под-
ручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује 
функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;

17. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма 
и трговине на свом подручју и може основати туристичку 
организацију ради промовисања туризма на свом подручју;

17а. одређује, односно одобрава продајно место на којем 
се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и 
време и начин те трговине у складу са законом;

18. предлаже мере за уређење и одржавање спољног из-
гледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о 
начину организовања послова одржавања стамбених згра-
да; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих 
игралишта и објеката јавног осветљења и сл.;

19. одлучује о прибављању, коришћењу и отуђењу 
покретних и непокретних ствари које су у јавној својини 
градске општине, и управља стварима у јавној својини гра-
да, на којима има право коришћења у складу са законом, и 
актима града;

19а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних 
и културних добара и животне средине у ванредним ситу-
ацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, 
учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и 
задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситу-
ације на свом подручју, у складу са законом и актима града;

20. организује вршење послова правне заштите својих 
права и интереса;

21. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за 
остваривање њихових права;

22. образује органе, организације и службе за потребе 
градске општине и уређује њихову организацију и рад и ос-
нива јавна предузећа и друге организације у складу са ста-
тутом града и овим статутом;

23. уређује организацију и рад мировних већа;
24. помаже развој различитих облика самопомоћи и со-

лидарности са лицима са посебним потребама, као и са ли-
цима која су суштински у неједнаком положају са осталим 
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ органи-
зацијама особа са инвалидитетом и другим социјално хума-
нитарним организацијама на свом подручју;

25. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људ-
ских права и индивидуалних и колективних права припа-
дника националних мањина и етничких група;

26. може да установи заштитника грађана за градску 
општину;

27. стара се о јавном обавештавању о питањима од зна-
чаја за живот и рад грађана на свом подручју;

28. прописује прекршаје за повреде прописа градске 
општине;

29. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог 
симбола градске општине;

30. извршава прописе и опште акте града и градске 
општине,

31. обавља и друге послове од непосредног интереса за 
грађане, у складу са законом, Статутом града, другим про-
писима града и овим статутом. 

III. СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ

Члан 16.
За обављање послова градске општине из надлежности 

утврђене законом, Статутом града и овим стаутом, као и за 
обављање законом предвиђених послова из оквира права и 
дужности Републике, градској општини припадају приходи 
и примања утврђена законом, и одлуком Скупштине града 
којом се распоређују приходи између града и градске општине.

Послови градске општине финансирају се из изворних и 
уступљених прихода, трансфера, примања по основу заду-
живања, и других прихода и примања утврђених законом.

Члан 17.
Одлуком о буџету градске општине, за сваку годину се 

одобравају расходи и други издаци, приходи и друга при-
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мања, задуживање и друге финансијске трансакције градске 
општине.

Одлука о буџету градске општине, доноси се сходном 
применом закона којима се уређује доношење буџета.

Одлуку о буџету доноси Скупштина градске општине, 
већином гласова од укупног броја одборника.

Измене и допуне Одлуке о буџету доносе се на начин и 
по поступку прописаном за њено доношење.

Члан 18.
За извршење одлуке о буџету градске општине одгово-

ран је председник градске општине.
Управа градске општине обавезна је да прати редовно 

извршење буџета и о томе извештава председника градске 
општине најмање два пута годишње.

Члан 19.
По истеку године за коју је донет буџет, Скупштина 

градске општине доноси завршни рачун буџета, у складу са 
законом.

Буџет градске општине и завршни рачун градске општи-
не доступни су јавности.

Члан 20.
Приходи буџета градске општине чија је намена одређе-

на законом, користе се према посебном програму који до-
носи Веће градске општине за календарску годину.

Председник градске општине доставља градоначелнику 
тромесечни извештај о извршењу наменских прихода буџета.

Члан 21.
Градска општина се може задуживати и закључивати 

уговоре о кредиту у складу са законом, по претходно при-
бављеној сагласности скупштине града.

Члан 22. брисан

Члан 23.
Градска општина врши надзор над наменским ко-

ришћењем средстава корисника буџета.
Корисници средстава буџета дужни су да на захтев Уп-

раве градске општине, а најмање једанпут годишње подне-
су извештај о свом раду и остваривању програма или дела 
програма и коришћењу средстава буџета. 

Самодопринос

Члан 24.
За финансирање одређених потреба, односно намена, за 

територију градске општине може се расписати самодопринос. 
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе рефе-

рендумом, у складу са законом и овим статутом.
Одлука о увођењу самодоприноса садржи податке који 

се односе на:
1) потребе, односно намене за које се средства при-

купљају;
2) подручје за које се средства прикупљају;
3) време за које се средства прикупљају;
4) укупан износ средстава која се прикупљају;
5) обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприно-

са, као и лица која се ослобађају те обавезе;
6) висину самодоприноса;
7) начин вођења евиденције о средствима;
8) износ и јединицу мере прерачунавања када се само-

допринос изражава у раду, превозничким и другим услугама;

9) начин остваривања надзора грађана у наменском ко-
ришћењу средстава;

10) начин враћања средстава која се остваре изнад изно-
са који је одлуком одређен.

Члан 25.
Иницијативу за доношење одлуке подноси 500 бира-

ча, најмање једна трећина одборника у Скупштини градске 
општине и Веће градске општине у складу са овим статутом.

Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују 
извори, намена и начин обезбеђивања укупних финан-
сијских средстава за реализацију пројекта који је предмет 
одлуке. По примљеној уредној иницијативи Скупштина 
градске општине одлучује о покретању поступка за увођење 
самодоприноса већином гласова од укупног броја одборни-
ка. Када Скупштина градске општине прихвати иницијати-
ву за увођење самодоприноса, доноси закључак којим исто-
времено одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу 
самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе.

Скупштина градске општине утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу већином гласова од укупног броја одборни-
ка, по претходно одржаној јавној расправи.

Члан 26.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који 

имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме 
се средстава прикупљају.

Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на подручју на коме се средстава прикупљају 
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средстви-
ма самодоприноса се побољшавају услови коришћења те 
имовине.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина 
од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 27.
Самодопринос се може изразити у новцу, роби, раду, 

превозничким и другим услугама, зависно од потреба и мо-
гућности грађана.

За грађане из члана 26. став 2. ове одлуке самодопринос 
се утврђује према вредности имовине, односно прихода од 
те имовине. 

Члан 28.
Основица самодоприноса уређује се одлуком о увођењу 

самодоприноса.
Ако одлуком није друкчије одређено, основицу само-

доприноса чине: зараде (плате) запослених, приходи од 
пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делат-
ности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са 
законом који уређује порез на доходак грађана, као и вред-
ност имовине на коју се плаћа порез на имовину, у складу са 
законом који уређује порез на имовину.

Члан 29.
Самодопринос се не може уводити на примања и имови-

ну који су законом изузети од опорезивања.
Олакшице и ослобођења у плаћању самодоприноса 

утврђују се одлуком о увођењу самодоприноса.

Члан 30.
Одлука о самодоприносу се објављује на начин на који 

се објављују акта градске општине.
Одлука са списком грађана на које се самодопринос од-

носи, доставља се исплатиоцу чије је седиште ван подручја 
на коме се средства прикупљају.
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Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке 
о самодоприносу, приход су буџета и строго су наменског 
карактера.

На сва питања везана за самодопринос, а која нису регу-
лисана овим статутом, примењују се одредбе Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе.

IV. ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Члан 31.
Органи градске општине су: Скупштина градске општи-

не, председник градске општине, Веће градске општине и 
Управа градске општине.

1. Скупштина градске општине

Члан 32.
Скупштина градске општине је највиши орган градске 

oпштине који врши одређене послове из надлежности града, 
утврђене Статутом града, другим општим актима града, овим 
статутом и другим актима Скупштине градске општине.

Члан 33.
Скупштина градске општине има 56 одборника.
Одборници се бирају на непосредним изборима, тајним 

гласањем, на време од четири године, у складу са законом. 
Изборе за одборнике Скупштине градске општине 

расписује председник Скупштине града.

Члан 34.
Органи за спровођење избора су Изборна комисија 

градске општине, коју именује Скупштина градске општине 
у складу са законом и бирачки одбори.

Органи за спровођење избора су самостални и незави-
сни у раду и раде на основу закона и прописа донетих на 
основу закона.

За свој рад органи за спровођење избора одговарају ор-
гану који их је именовао.

Чланови органа за спровођење избора и њихови заме-
ници могу бити само грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на територији општине.

Надлежност

Члан 35.
Скупштина градске општине:
1) доноси Статут градске општине, буџет градске 

општине и завршни рачун буџета; 
2) доноси прописе и друге одлуке, препоруке, упутства, 

решења и закључке, као и друга акта, у оквиру својих права 
и дужности и даје аутентична тумачења прописа и одлука 
које доноси;

3) доноси пословник Скупштине градске општине;
4) даје мишљење на нацрт Статута града и друге акте 

Скупштине града, у складу са Статутом града;
5) расписује општински референдум и референдум на 

делу територије градске општине, изјашњава се о предлози-
ма садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог 
одлуке о самодоприносу;

6) оснива органе, организације и службе за потребе 
градске општине и уређује њихову организацију и рад, ос-
нива јавна предузећа, установе и друге организације од ин-
тереса за градску општину;

7) бира и разрешава председника Скупштине градске 
општине и заменика председника Скупштине градске општи-
не и чланове радних тела Скупштине градске општине;

8) бира и разрешава председника градске општине и на 
предлог председника градске општине, бира заменика пред-
седника градске општине и чланове Већа градске општине;

9) поставља и разрешава секретара Скупштине градске 
општине и заменика секретара Скупштине градске општине;

10) именује Изборну комисију градске општине;
11) одлучује о додељивању награда и других признања;
12) одлучује о приступању у чланство организација гра-

дова и општина у земљи и иностранству;
12а) разматра извештаје о раду, даје сагласност на ста-

туте и програме рада предузећа и установа чији је оснивач, 
доноси, односно даје сагласност на ценовник услуга преду-
зећа и установа чији је оснивач, и обавља и друге послове у 
својству оснивача у складу са актом о оснивању, овим ста-
тутом и законом;

13) именује и разрешава управни и надзорни одбор јав-
них предузећа, установа, органа и организација чији је ос-
нивач, образује комисију за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач, и доноси одлуку о именовању и 
разрешењу директора јавних предузећа, установа, органа и 
организација чији је оснивач;

14) доноси акт о платама, накнадама и другим примањи-
ма одборника, изабраних и постављених лица;

15) поставља и разрешава јавног правобраниоца и њего-
ве заменике и заштитника грађана и његовог заменика;

16) одлучује о облицима и начину остваривања међу-
општинске и међународне сарадње;

17) одлучује о задуживању и закључењу уговора о кре-
диту у складу са законом и Статутом града;

18) нормативно регулише начин стицања, коришћења и 
управљања непокретностима чији је градска општина ко-
рисник (стамбени и пословни простор);

19) одлучује о облицима месне самоуправе;
20) одлучује о облику и начину остваривања јавног оба-

вештавања о питањима од значаја за живот и рад грађана 
градске општине;

21) прописује прекршаје за повреде прописа градске 
општине;

22) доноси етички кодекс понашања функционера;
23) одлучује о употреби грба и заставе градске општине;
24) врши и друге послове од непосредног интереса за 

грађане, у складу са законом, Статутом града, овим стату-
том и другим актима градске општине и у складу са тим, до-
носи одговарајућа акта.

25) образује штаб за ванредне ситуације на свом подручју 
и доноси и друга акта у складу са законом и актима града.

Члан 36.
Седнице Скупштине градске општине одржавају се по 

потреби, а најмање једном у три месеца.
Седницу Скупштине градске општине сазива председ-

ник Скупштине градске општине по потреби а дужан је да 
седницу закаже на захтев председника градске општине, 
Већа градске општине или једне трећине одборника, у року 
од пет дана од дана подношења захтева, тако да дан одржа-
вања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана под-
ношења захтева.

Ако председник Скупштине градске општине не закаже 
седницу у року из става 2. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава одборник кога одре-
ди подносилац захтева, у складу са одредбама Пословника 
Скупштине градске општине.

Председник Скупштине градске општине може одло-
жити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању 
седнице одлучује Скупштина градске општине.
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Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 
градске општине и друга питања везана за рад Скупштине 
градске општине уређују се Пословником Скупштине град-
ске општине.

Члан 37.
Скупштина градске општине одлучује ако седници при-

суствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина градске општине одлучује већином гласова 

присутних одборника, осим ако законом или овим стату-
том није другачије предвиђено.

Већина гласова од укупног броја одборника потребна је 
када се одлучује о:

– доношењу и промени Статута градске општине,
– доношењу и промени Пословника Скупштине градске 

општине,
– доношењу и изменама Одлуке о буџету градске општине,
– доношењу акта о задуживању градске општине,
– усвајању етичког кодекса функционера,
– о празнику и симболима градске општине,
– о расписивању референдума,
– о утврђивању предлога одлуке о самодоприносу,
– о избору и разрешењу председника Скупштине градске 

општине и његовог заменика, председника градске општине 
и његовог заменика, и чланова Већа градске општине,

– о избору и разрешењу заштитника грађана градске 
општине и његовог заменика;

– и у другим случајевима утврђеним овим статутом, 
другим актима Скупштине градске општине или када 
Скупштина градске општине тако одлучи.

Гласање је јавно, уколико Скупштина градске општине 
не одлучи другачије.

Права и дужности одборника

Члан 38.
Одборник не може бити запослен у Управи градске 

општине и лице које именује, односно поставља Скупшти-
на градске општине.

Ако запослени у Управи градске општине буде изабран 
за одборника, права и обавезе по основу рада му мирују док 
траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког мандата лицима 
које је именовала, односно поставила Скупштина градске 
општине, престаје функција на коју су именовани, односно 
постављени.

Члан 39.
Право је и дужност одборника да: учествује у раду 

Скупштине градске општине; извршава поверене задатке; 
предлаже Скупштини градске општине расправу о одређе-
ним питањима; подноси предлоге за доношење одлука и 
других аката; поставља питања везана за рад органа градске 
општине; даје амандмане на предлог прописа и учествује у 
другим активностима Скупштине градске општине.

Одборници имају право да од органа градске општине до-
бијају обавештења потребна за обављање њихове функције.

Члан 40.
Одборник не може бити позван на кривичну одговор-

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

Одборник Скупштине градске општине има право на 
накнаду трошкова и изгубљене зараде насталих вршењем 

одборничке дужности, у складу са одлуком Скупштине 
градске општине.

Конституисање Скупштине градске општине

Члан 41.
Конститутивну седницу Скупштине градске општине 

сазива председник Скупштине градске општине претход-
ног сазива у року од 15 дана од дана објављивања коначних 
резултата избора, с тим да се Скупштина градске општине 
конституише у року од два месеца од дана објављивања 
укупних резултата избора.

Конститутивном седницом Скупштине градске општи-
не, до избора председника Скупштине градске општине, 
председава најстарији одборник (у даљем тексту: предсе-
давајући), а у раду му помаже секретар Скупштине градске 
општине претходног сазива.

Ако председник Скупштине градске општине претход-
ног сазива не сазове конститутивну седницу у року из ста-
ва 1. овог члана, седницу без одлагања сазива најстарији 
одборник новог сазива. 

Скупштина градске општине се сматра конституисаном 
избором председника Скупштине градске општине и по-
стављењем секретара Скупштине градске општине.

Члан 42.
Одборници стичу права и дужности одборника 

Скупштине градске општине даном потврђивања мандата 
на конститутивној седници.

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

Члан 43.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу из-

вештаја Верификационог одбора (у даљем тексту: Одбор).
На конститутивној седници Скупштине градске општи-

не, на предлог председавајућег, образује се Одбор од три 
члана и то по један члан са три изборне листе које су добиле 
највећи број одборничких мандата, а председава му најста-
рији члан Одбора.

Одбор се бира јавним гласањем, већином гласова прису-
тних одборника и престаје са радом након потврде мандата 
одборника.

Члан 44.
Одбор на основу извештаја изборне комисије о спрове-

деним изборима, утврђује да ли су подаци из уверења о из-
бору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја 
општинске изборне комисије и о томе подноси извештај 
Скупштини градске општине.

О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја 
Одбора, Скупштина градске општине одлучује јавним гла-
сањем, већином гласова присутних одборника. У гласању 
могу учествовати одборници којима су мандати додељени у 
складу са законом и који имају уверење општинске Избор-
не комисије о избору за одборника.

Председник Скупштине градске општине и заменик пред-
седника Скупштине градске општине

Члан 45.
Скупштина градске општине на конститутивној седни-

ци бира председника Скупштине градске општине из реда 
одборника, на четири године, тајним гласањем. 
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Кандидата за председника Скупштине градске општине 
може предложити најмање једна трећина одборника. 

Трећину одборника, у смислу одредаба овог статута, 
чини 19 одборника.

Одборник може да учествује у предлагању само једног 
кандидата.

Члан 46.
Предлог кандидата за председника Скупштине градске 

општине подноси се председавајућем у писаном облику.
Ради припреме предлога одређује се пауза.
Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку био-

графију, страначку припадност, образложење, сагласност 
кандидата у писаном облику и име известиоца предлагача.

Председавајући обавештава одборнике о свим примље-
ним предлозима кандидата за председника. 

У име предлагача, известилац предлагача дужан је да об-
разложи предлог. 

О предложеним кандидатима отвара се расправа. 
После расправе председавајући утврђује листу кандида-

та за председника Скупштине градске општине и то по аз-
бучном реду презимена. 

Члан 47.
Гласањем за избор председника Скупштине градске 

општине руководи председавајући, коме у раду помажу по 
један најмлађи одборник са две изборне листе које су доби-
ле највећи број одборничких мандата и секретар Скупшти-
не градске општине претходног сазива. 

Члан 48.
Уколико је председавајући или лице које му помаже у 

раду кандидат за председника Скупштине градске општине, 
гласањем за избор председника руководи комисија. 

Комисија има председника и два члана које предлаже 
председавајући.

Комисија је изабрана када за њу гласа већина присутних 
одборника. 

Комисија почиње са радом одмах по избору, а престаје 
после проглашавања резултата за председника Скупштине 
градске општине. 

Члан 49.
Тајно гласање се врши гласачким листићима који су исте 

величине, облика и боје и оверени печатом Скупштине 
градске општине. 

На гласачком листићу кандидати се наводе редоследом 
утврђеним у листи кандидата. Испред имена сваког канди-
дата ставља се редни број. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред 
имена кандидата за кога одборник гласа.

Гласати се може за једног кандидата и то између канди-
дата чија су имена наведена у гласачком листићу. 

Неважећим гласачким листићем сматра се: непопуњени 
гласачки листић, гласачки листић који је тако попуњен да 
се не може са сигурношћу утврдити за кога је одборник гла-
сао, као и листић на коме је заокружен већи број кандидата 
од броја који се бира. 

Члан 50.
По утврђивању резултата гласања, председавајући под-

носи извештај о резултатима гласања.
Извештај о резултатима гласања садржи: број гласалих, 

број употребљених гласачких листића, број гласачких лис-
тића убачених у гласачку кутију, број важећих и неважећих 

гласачких листића и укупан број гласова који је добио сва-
ки кандидат за председника Скупштине градске општине.

За председника Скупштине градске општине изабран 
је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја 
одборника. 

Ако предложени кандидат није добио потребну већину 
поступак избора се понавља.

Ако је предложено два кандидата, а ниједан није добио 
потребну већину, поступак избора се понавља.

Ако су предложена три кандидата, а ниједан не добије 
потребну већину, у другом кругу гласаће се за два кандида-
та који су добили највећи број гласова у првом кругу. 

Ако ни у другом кругу председник Скупштине градске 
општине није изабран, понавља се поступак кандидовања и 
избора.

Члан 51.
Председник Скупштине градске општине ступа на 

дужност по објављивању резултата за избор председника 
Скупштине градске општине и преузима вођење седнице. 

Председник Скупштине градске општине може бити на 
сталном раду у Скупштини градске општине.

Члан 52.
Председник Скупштине градске општине организује 

рад Скупштине градске општине, сазива и председава ње-
ним седницама, предлаже дневни ред, стара се о оствари-
вању јавности рада Скупштине градске општине, потписује 
акта Скупштине градске општине и врши и друге послове 
утврђене законом, овим статутом и пословником Скупшти-
не градске општине.

Члан 53.
Председнику Скупштине градске општине престаје 

функција пре истека времена на које је изабран подноше-
њем оставке, разрешењем, или престанком мандата одбор-
ника у случајевима предвиђеним законом.

У случају подоношења оставке, председнику Скупштине 
градске општине престаје функција даном одржавања сед-
нице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној 
седници Скупштине градске општине ако је оставку поднео 
између две седнице. 

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлу-
чује, већ се престанак функције председника по овом осно-
ву само констатује и то са даном подношења оставке.

Члан 54.
Председник Скупштине градске општине може бити 

разрешен и пре истека мандата. 
Разрешење се врши на начин и по поступку предвиђе-

ном за избор председника Скупштине градске општине. 
Председник Скупштине градске општине или његов 

заменик, дужни су да сазову седницу у року од 15 дана од 
дана подношења предлога за њихово разрешење. Уколико 
они не сазову седницу, седницу сазива најстарији одборник, 
на предлог за сазивање седнице једне трећине одборника у 
писаној форми, у складу са одредбама Пословника. 

Уколико председник Скупштине градске општине или 
његов заменик одбију да председавају седницом, седници у 
том случају председава најстарији одборник.

Члан 55.
Председник Скупштине градске општине има заменика 

који се бира из реда одборника на исти начин као и пред-
седник Скупштине градске општине.
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Предлагање кандидата и избор председника и заменика 
председника Скупштине градске општине може се вршити 
истовремено.

Члан 56.
Заменик председника Скупштине градске општине за-

мењује председника Скупштине градске општине у случају 
његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

У случају престанка функције председника Скупштине 
градске општине пре истека мандата, дужност председника 
Скупштине градске општине, до избора новог, врши заме-
ник председника Скупштине градске општине.

Члан 57.
Заменик председника Скупштине градске општине 

може поднети оставку или бити разрешен функције по 
поступку предвиђеном за подношење оставке, односно раз-
решење председника Скупштине градске општине. 

Заменику председника Скупштине градске општине 
престаје мандат одборника пре истека времена на које је 
изабран у случајевима предвиђеним законом.

Секретар Скупштине градске општине 

Члан 58.
Скупштина градске општине има секретара Скупштине 

градске општине који се стара о обављању стручних посло-
ва у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине 
градске општине и њених радних тела и руководи админи-
стративним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине градске општине се поставља, на 
предлог председника Скупштине градске општине, јавним 
гласањем, већином гласова присутних одборника, на чети-
ри године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине градске општине може бити 
постављено лице са завршеним правним факултетом, поло-
женим стучним испитом за рад у органима управе и рад-
ним искуством од најмање три године.

Скупштина градске општине може, на предлог председ-
ника Скупштине градске општине, разрешити секретара 
Скупштине градске општине и пре истека мандата.

Секретар Скупштине градске општине може имати за-
меника који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност.

Заменик секретара Скупштине градске општине поста-
вља се и разрешава на исти начин и под истим условима као 
и секретар Скупштине градске општине.

Секретар Скупштине градске општине и његов заменик 
могу поднети оставку на своју функцију коју Скупштина 
градске општине констатује на првој наредној седници по 
обавештењу о поднетој оставци. 

У случају престанка функције секретара Скупштине 
градске општине пре истека мандата, дужност секретара 
Скупштине, до постављења новог, врши заменик секретара 
Скупштине градске општине.

Радна тела Скупштине градске општине

Члан 59.
За разматрање и решавање појединих питања из на-

длежности Скупштине градске општине, предлагање аката 
и извршавање других послова образују се стална и повре-
мена радна тела.

Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборни-
ка и из реда грађана за мандатни период за који је изабрана 
Скупштина градске општине.

Стална радна тела су комисије и савети.
Стална радна тела имају председника и до шест чланова. 
Скупштина градске општине бира највише до четири 

савета и до четири комисије.
Скупштина градске општине по потреби, образује по-

времене комисије, радне групе одборника и друга повреме-
на радна тела ради претресања одређених питања из своје 
надлежности. Број чланова повременог радног тела, де-
локруг и састав утврђује се одлуком о његовом образовању, 
с тим што је председник повременог радног тела из реда 
одборника.

Члан 60.
Одборничке групе предлажу чланове сталних радних 

тела сразмерно броју одборника које имају у Скупштини 
градске општине.

Председник, заменик председника и више од половине 
чланова сталног радног тела су из реда одборника.

Одборник може бити члан највише два стална радна 
тела Скупштине градске општине.

О предложеној листи за избор чланова радног тела од-
лучује се у целини јавним гласањем.

Радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина 
присутних одборника.

Ако радно тело у целости не буде изабрано, поступак се 
понавља са новим кандидатима. 

Избор чланова радног тела због допуне до пуног броја 
врши се појединачно.

Пословником Скупштине градске општине ближе се 
уређује начин и поступак избора сталних радних тела 
Скупштине градске општине, задаци радних тела, права 
и обавезе председника и чланова радних тела Скупшти-
не градске општине и састав и број чланова радних тела 
Скупштине градске општине.

Административна комисија

Члан 61.
Администратина комсија образује се, по правилу, на пр-

вој седници Скупштине градске општине. 
Кандидата за председника Административне комиси-

је предлаже председник Скупштине градске општине, од-
носно председавајући, из реда одорника и бира се јавним 
гласањем, већином гласова присутних одборника. У случају 
да не добије потребну већину гласова, поступак избора се 
понавља.

Председник Административне комисије предлаже чла-
нове комисије из реда грађана и из реда одборника на ос-
нову претходне консултације са одборничким групама, у 
складу са одредбама овог статута.

Предлаже се онолики број колико се бира а чланови ко-
мисије су изабрани ако је предлог у целини добио већину 
гласова присутних одборника. У случају да предлог буде од-
бијен, поступак избора се понавља.

Број чланова комисије утврђује се приликом избора, 
сразмерно броју одборничких група у Скупштини градске 
општине, али не више од шест.

Члан 62.
Административна комисија, поред послова утврђених 

овим статутом, припрема предлоге за Скупштину град-
ске општине за: избор председника и чланова радних тела 
Скупштине градске општине; избор, именовање и одређи-
вање чланова органа и представника Скупштине градске 
општине у одређеним органима, уколико није предвиђе-
но да их неки други орган предлаже; престанак мандата 
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одборницима о чему Скупштини градске општине подно-
си извештај, са предлогом за престанак мандата у складу са 
законом; потврду мандата одборника на основу извештаја 
Општинске изборне комисије и уверења о избору, по 
поступку за рад верификационог одбора на конститутив-
ној седници Скупштине градске општине, у складу са овим 
статутом. Доноси појединачне акте о статусним питањима 
одборника, односно у вези са остваривањем права и дуж-
ности одборника; одлучује о правима по основу рада изаб-
раних, именованих и постављених лица; одлучује и о дру-
гим питањима у складу са законом, овим статутом и актима 
Скупштине градске општине.

Пословник Скупштине градске општине

Члан 63.
Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине 

градске општине и друга питања у вези рада Скупштине 
градске општине и радних тела Скупштине градске општи-
не, уређују се њеним пословником.

Пословник доноси Скупштина градске општине већи-
ном гласова од укупног броја одборника, на предлог пред-
седника Скупштине градске општине или најмање једне 
трећине одборника.

2. Извршни органи градске општине

Члан 64.
Извршни органи градске општине су председник град-

ске општине и Веће градске општине.
Скупштина градске општине бира председника градске 

општине, заменика председника градске општине и члано-
ве Већа градске општине најкасније у року од месец дана од 
дана конституисања.

Скупштина градске општине одлучује о избору пред-
седника градске општине, заменика председника градске 
општине и чланова Већа градске општине истовремено, тај-
ним гласањем већином гласова од укупног броја одборника.

2/1. Председник градске општине 

Члан 65.
Председник Скупштине градске општине предлаже кан-

дидата за председника градске општине. Предлог се подно-
си у писаном облику и садржи име и презиме кандидата, 
кратку биографију, страначку припадност и образложење.

Предложени кандидат за председника градске општине 
има право да се представи и изнесе свој програм рада.

Председник градске општине бира се из реда одборника, 
на време од четири године, тајним гласањем, већином гласо-
ва од укупног броја одборника Скупштине градске општине.

Гласањем за избор председника градске општине руко-
води председник Скупштине градске општине, коме у раду 
помажу по један најмлађи одборник са две изборне листе 
које су добиле највећи број одборничких мандата и секре-
тар Скупштине градске општине. 

Члан 66.
Избор председника градске општине врши се тајним 

гласањем као и за избор председника Скупштине градске 
општине, с тим да се на гласачком листићу наводи име и 
презиме кандидата за председника градске општине, а гла-
сање се врши заокруживањем речи „за” или „против”.

Ако кандидат за председника градске општине не добије 
потребну већину, поступак избора председника градске 

општине и предлагање кандидата за заменика председника 
градске општине и чланове Већа градске општине у целости 
се понавља.

Члан 67.
Председник градске општине има заменика.
Заменик председника градске општине замењује пред-

седника градске општине у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност и обавља и друге по-
слове и активности за које се укаже потреба и које му пове-
ри председник градске општине.

Кандидат за председника градске општине предлаже 
кандидата за заменика председника градске општине из 
реда одборника, кога бира Скупштина градске општине на 
исти начин као председника градске општине.

Члан 68.
Председнику градске општине и заменику председника 

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

Председник градске општине и заменик председника 
градске општине су на сталном раду у градској општини.

Члан 69.
Председник градске општине може бити разрешен пре ис-

тека времена на које је биран, на образложен предлог најмање 
једне трећине одборника на исти начин на који је изабран.

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

Председник Скупштине градске општине или његов 
заменик, дужни су да сазову седницу у смислу претход-
ног става, а уколико не сазову седницу, седницу сазива 
најстарији одборник на предлог за сазивање седнице једне 
трећине одборника у писаној форми, у складу са одредба-
ма пословника. Уколико председник Скупштине градске 
општине или његов заменик одбију да председавају седни-
цом, седници у том случају председава најстарији одборник.

Члан 70.
Ако Скупштина градске општине не разреши председ-

ника градске општине, одборници који су поднели предлог 
за разрешење не могу поново предложити разрешење пред-
седника градске општине, пре истека рока од шест месеци 
од одбијања претходног предлога.

Члан 71.
Разрешењем или оставком председника градске општи-

не престаје мандат заменика председника градске општине 
и Већа градске општине.

Заменик председника градске општине може бити раз-
решен пре истека времена на које је биран, на предлог пред-
седника градске општине или најмање једне трећине одбор-
ника на исти начин на који је изабран.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика пред-
седника градске општине, кад је председник предлагач, 
председник градске општине је дужан да Скупштини град-
ске општине поднесе предлог за избор новог заменика пред-
седника градске општине, а Скупштина градске општине 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Члан 72.
Председник градске општине и његов заменик могу под-

нети оставку. 
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Скупштина градске општине по пријему обавештења 
о поднетој оставци исту констатује и о њој се не гласа, а 
функција престаје даном подношења оставке.

Председник градске општине и заменик председника 
градске општине који су разрешени или су поднели остав-
ку, остају на дужности и врше текуће послове до избора но-
вог председника градске општине и његовог заменика.

Послови председника градске општине

Члан 73.
Председник градске општине:
1) представља и заступа градску општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује 

Скупштина градске општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Управе градске општине и 

доноси упутства и наредбе и друге потребне акте за рад Уп-
раве градске општине;

5) доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен 
законом, овим статутом или одлуком Скупштине градске 
општине;

6) у име градске општине закључује колективне угово-
ре за јавна предузећа, установе и друге организације чији је 
оснивач градска општина;

7) организује рад Већа градске општине, сазива и пред-
седава седницама Већа и даје конкретна задужења чланови-
ма Већа из делокруга рада Већа;

8) доноси појединачна акта у складу са одлуком о буџету;
9) доноси појединачне акте и предузима радње када је 

законом одређено да неки акт доноси или неку радњу пре-
дузима надлежни орган, осим оних аката и радњи који су 
у искључивој надлежности Скупштине градске општине, 
Већа градске општине и Управе градске општине;

10) образује стручна радна тела по питањима из своје 
надлежности;

11) предлаже акта које доноси Веће градске општине, 
изузев аката чији је предлагач Управа градске општине и 
врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и 
другим актима градске општине.

2/2. Веће градске општине

Члан 74.
Веће градске општине чине председник градске општи-

не, заменик председника градске општине и девет чланова 
које бира Скупштина градске општине, на период од че-
тири године, тајним гласањем, већином од укупног броја 
одборника.

Када одлучује о избору председника градске општине, 
Скупштина градске општине истовремено одлучује о избо-
ру заменика председника градске општине и чланова Већа 
градске општине.

Кандидате за чланове Већа градске општине предлаже 
кандидат за председника градске општине.

Број кандидата за чланове Већа градске општине одго-
вара броју који се бира.

Предлог кандидата за чланове Већа градске општине 
подноси се у писаном облику и садржи име и презиме кан-
дидата и краће биографије.

Избор чланова Већа градске општине врши се тајним 
гласањем као и за председника градске општине, с тим да 
се на гласачком листићу наводе имена и презимена канди-
дата за чланове Већа градске општине, а гласање се врши 
заокруживањем речи „за” или „против”. Гласа се за предлог 
у целости.

Чланови Већа градске општине су изабрани када је 
предлог у целости добио већину гласова од укупног броја 
одборника.

Ако предлог у целости буде одбијен, поступак предла-
гања и избора се понавља.

Члан 75.
Председник градске општине је председник Већа град-

ске општине.
Заменик председника градске општине је члан Већа 

градске општине по функцији.
Чланови Већа градске општине које бира Скупштина 

градске општине не могу истовремено бити и одборници, а 
могу бити задужени за једно или више одређених подручја 
из надлежности градске општине.

Одборнику који буде изабран за члана Већа градске 
општине престаје одборнички мандат.

Чланови Већа градске општине могу бити на сталном 
раду у градској општини.

Члан 76.
Члан Већа градске општине може бити разрешен пре ис-

тека времена на који је биран, на предлог председника град-
ске општине или најмање једне трећине одборника, на исти 
начин на који је биран.

Истовремено са предлогом за разрешење, кад је пред-
седник предлагач, председник градске општине је дужан 
да Скупштини градске општине поднесе предлог за избор 
новог члана Већа градске општине, а Скупштина градске 
општине истовремено одлучује о разрешењу и избору.

Члан Већа градске општине може поднети оставку коју 
Скупштина градске општине по пријему обавештења кон-
статује и о њој се не гласа, а функција престаје даном под-
ношења оставке.

Члан Већа градске општине који је разрешен или је 
поднео оставку остаје на дужности и врши текуће послове 
до избора новог члана Већа градске општине.

Избор новог члана Већа градске општине врши се у 
складу са овим статутом.

Послови Већа градске општине

Члан 77.
Веће градске општине:
1) предлаже буџет, статут градске општине и друге одлу-

ке и акте које доноси Скупштина градске општине;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука 

и других аката Скупштине градске општине и доноси упут-
ства и друге потребне акте у извршавању одлука и других 
аката Скупштине градске општине,

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају 
да Скупштина градске општине не донесе буџет пре почет-
ка фискалне године;

4) врши надзор над радом Управе градске општине, по-
ништава или укида њене акте који нису у сагласности са за-
коном, овим статутом или другим општим актом који доно-
си Скупштина градске општине;

5) решава у управном поступку у другом степену о пра-
вима и обавезама грађана, предузећа и установа и других 
организација из надлежности градске општине;

6) поставља и разрешава начелника Управе и заменика 
начелника Управе градске општине;

7) стара се о извршавању поверених надлежности из ок-
вира права и дужности града Београда;

8) усваја извештаје о извршењу буџета и доставља их 
Скупштини;
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9) (брисана);
10) доноси акта у вези са прибављањем, коришћењем и 

отуђењем покретних и непокретних ствари које су у јавној 
својини градске општине, као и акта у вези са правом ко-
ришћења на стварима које су у јавној својини града, у скла-
ду са актима града;

11) доноси општа акта када је на то овлашћено законом 
или прописом Скупштине градске општине;

12) подноси иницијативе органима града за уређивање 
или доношење, односно измену прописа из надлежности 
града и за предузимање мера од значаја за остваривање 
права и дужности градске општине;

13) тражи мишљење од надлежних органа града о при-
мени прописа и других општих аката града;

14) учествује у припремању прописа града чија је садр-
жина од посебног значаја за остваривање права и дужности 
градске општине и рад органа градске општине;

15) образује стручна радна тела по питањима из своје 
надлежности;

16) решава сукоб надлежности између Управе градске 
општине, јавних предузећа, органа, организација и служби 
чији је оснивач градска општина;

17) решава о изузећу начелника Управе градске општине;
18) доноси пословник о свом раду на предлог председ-

ника градске општине;
19) даје мишљење председнику градске општине на ње-

гов захтев у вези са питањима из његове надлежности;
20) доноси одлуке из оквира своје надлежности, као и 

решења, закључке, мишљења, акционе планове и др, у скла-
ду са законом, прописима града и постојећим актима;

21) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Управе градске општине који доноси на-
челник Управе, и на акт о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији који доноси јавни правобранилац за Јавно 
правобранилаштво;

22) даје сагласност на распоред радног времена у Упра-
ви градске општине који утврђује начелник Управе градске 
општине; 

23) даје мишљење о предлогу одлуке који је Скупштини 
градске општине поднео други овлашћени предлагач;

24) предлаже постављење и разрешење јавног правобра-
ниоца градске општине и његових заменика;

25) предлаже именовање и разрешење управног и над-
зорног одбора и постављење и разрешење директора преду-
зећа и организација чији је оснивач градска општина; пред-
лаже комисију за именовања градске општине и утврђује 
предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса и о имено-
вању директора јавних предузећа;

26) доноси нормативне акте у области радних односа, о 
дисциплинској и материјалној одговорности запослених у 
Управи градске општине, о решавању стамбених питања у 
Управи градске општине као и акт којим се утврђују звања, 
занимања и плате постављених и запослених у Управи 
градске општине и плате и накнаде изабраних и именова-
них лица у Скупштини градске општине;

27) одлучује о јавним набавкама услуга, добара и радова, 
у складу са постојећим актима;

28) предлаже акт о јавном задуживању градске општине;
29) одлучује о коришћењу службених зграда и просто-

рија за потребе органа градске општине, као и о коришћењу 
службених зграда и пословног простора по захтеву трећих 
лица; 

29а) утврђује цене услуга које пружа Управа градске 
општине; 

30) доноси планове постављања мањих монтажних обје-
ката привременог карактера на површинама јавне намене, 

и организује спровођење конкурсног поступка за поста-
вљање ових објеката на површинама јавне намене;

31) доноси појединачна акта у вези са управљањем и 
коришћењем пословним простором на коме је градска 
општина носилац права управљања и коришћења у складу 
са актима Скупштине градске општине, доноси норматив-
ни акт и одлучује о давању у закуп гаража на којима је град-
ска општина носилац права управљања и коришћења;

32) доноси појединачна акта у вези са учествовањем у 
заштити и спасавању људи, материјалних и културних до-
бара и животне средине у ванредним ситуацијама и убла-
жавању и отклањању њихових последица, у складу са зако-
ном и актима града;

33) врши и друге послове утврђене законом, актима 
града, овим статутом и другим актима Скупштине градске 
општине.

34) организује спровођење поступка и доноси решења о 
давању у закуп, односно отуђењу грађевинског земљишта у 
јавној својини града, ради изградње објеката до 800 m² бру-
то развијене грађевинске површине, као и поступак давања 
у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини града непосредном погодбом ради легализације 
објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине, 
по овлашћењу, и у име и за рачун града, у складу са законом 
и актима града.

Члан 78.
Председник градске општине и Веће градске општине 

редовно извештавају Скупштину градске општине, по соп-
ственој иницијативи, или на њен захтев, о извршавању од-
лука и других аката Скупштине градске општине, а најмање 
два пута годишње.

Члан 79.
Председник градске општине представља Веће градске 

општине, сазива и води његове седнице.
Председник градске општине је одговоран за законитост 

рада Већа градске општине.
Веће градске општине може да одлучује ако седници 

присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Веће градске општине одлучује већином гласова прису-

тних чланова ако законом или овим статутом за поједина 
питања није предвиђена друга већина.

Председник градске општине је дужан да обустави од 
примене одлуку Већа градске општине за коју сматра да 
није сагласна закону.

Организација, начин рада и одлучивање Већа градске 
општине детаљније се уређује Пословником о раду већа, у 
складу са законом и овим статутом.

Члан 80.
Престанком мандата Скупштине градске општине прес-

таје мандат извршних органа градске општине, с тим да они 
врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дуж-
ност нових извршних органа, односно председника и чланова 
привременог органа ако је Скупштини градске општине ман-
дат престао због распуштања Скупштине градске општине.

V. УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Члан 81.
Управа градске општине образује се као јединствени орган.
У Управи градске општине могу се образовати унутра-

шње организационе јединице за вршење сродних управних, 
стручних и других послова.
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Акт о организацији Управе градске општине доно-
си Скупштина градске општине на предлог Већа градске 
општине.

Члан 82.
Управа градске општине:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси 

Скупштина градске општине, председник градске општине 
и Веће градске општине;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине градске 
општине, председника градске општине и Већа градске 
општине;

3) решава у управном поступку у првом степену о пра-
вима и дужностима грађана, предузећа, установа и других 
организација у управним стварима из надлежности градске 
општине;

4) извршава законе и прописе града, као и друге пропи-
се чије је извршавање поверено градској општини;

5) обавља стручне и друге послове које утврди Скупшти-
на градске општине, председник градске општине и Веће 
градске општине;

6) доставља извештај о свом раду Скупштини градске 
општине, председнику градске општине и Већу градске 
општине.

Члан 83.
Радом Управе градске општине руководи начелник Уп-

раве.
Начелника Управе градске општине поставља Веће град-

ске општине, на основу јавног огласа на пет година.
Начелник Управе градске општине може имати замени-

ка који се поставља и разрешава на исти начин и под истим 
условима као начелник Управе.

Заменик начелника Управе замењује начелника Управе у 
случају његове одсутности или спречености да обавља своју 
дужност.

За начелника Управе може бити постављено лице које 
има завршен правни факултет, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

Члан 84.
Начелник Управе за свој рад и рад Управе градске 

општине одговара Скупштини градске општине и Већу 
градске општине у складу са овим статутом и Одлуком о 
Управи градске општине, и подноси извештај о свом раду 
најмање једанпута годишње.

Члан 85.
Начелник Управе градске општине може поднети остав-

ку или бити разрешен на образложен предлог председника 
градске општине или више од половине чланова Већа град-
ске општине.

Веће градске општине је дужно да размотри одговорност 
начелника ако Скупштина градске општине не прихвати из-
вештај о раду Управе градске општине или ако начелник Уп-
раве не достави извештај о раду у складу са овим статутом.

Члан 86.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица 

у Управи градске општине распоређује начелник Управе 
градске општине.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Упра-
ве градске општине доноси начелник Управе уз сагласност 
Већа градске општине.

Члан 87.
Начелник Управе:
1. распоређује руководиоце организационих јединица у 

Управи градске општине; 
2. доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 

Управе градске општине уз сагласност
Већа градске општине;
3. решава сукобе надлежности између унутрашњих ор-

ганизационих јединица;
4. решава о изузећу службеног лица у Управи градске 

општине;
5. доноси и потписује акта донета у управном поступку 

и одлучује о правима, обавезама и
одговорностима запослених у Управи градске општине;
6. утврђује распоред радног времена у Управи градске 

општине, уз сагласност Већа градске општине;
7. обавља и друге послове у складу са законом, овим ста-

тутом, другим актима Скупштине градске општине и по 
овлашћењу Већа градске општине и председника градске 
општине.

Помоћници председника градске општине

Члан 88.
У Управи градске општине постављају се три помоћни-

ка председника градске општине, и то за област омладинске 
политике и екологије, за област социјалне заштите и спорта 
и за област економски развој градске општине.

Помоћнике председника градске општине поставља и 
разрешава председник градске општине.

Помоћници председника градске општине покрећу ини-
цијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези 
са питањима која су од значаја за развој у областима за које 
су постављени, и врше друге послове утврђене актом о ор-
ганизацији Управе градске општине.

VI. ПОСЛОВИ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ И ИМОВИНСКИХ 
ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Члан 89.
Послове правне заштите и имовинских права и интере-

са градске општине врши Јавно правобранилаштво градске 
општине.

Организација рада, надлежност, постављење јавног пра-
вобраниоца и његових заменика уређују се одлуком о јав-
ном правобранилаштву Скупштине градске општине.

VII. ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 90.
Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на 

територији градске општине учествују у одлучивању о по-
словима градске општине путем: грађанске иницијативе, 
збора грађана и референдума.

Грађанска иницијатива

Члан 91.
Грађани путем грађанске иницијативе могу предложити 

Скупштини градске општине доношење акта којим ће се уре-
дити одређено питање из делокруга рада градске општине, 
промену Статута градске општине или других аката и распи-
сивање референдума у складу са законом и овим статутом.
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Управа градске општине има обавезу да пружи стручну 
помоћ грађанима приликом формулисања предлога садр-
жаног у грађанској иницијативи.

За пуноважно покретање грађанске иницијативе потре-
бан је број потписа грађана који не може да буде мањи од 
5% бирача који су уписани у бирачки списак на дан предаје 
иницијативе.

Садржина грађанске иницијативе

Члан 92.
Грађани учествују у грађанској иницијативи потписи-

вањем одговарајућег предлога.
Предлог из става 1. овог члана мора бити образложен и 

сачињен тако да се из њега јасно виде правци промена, од-
носно решења о којима Скупштина градске општине треба 
да се изјасни.

Иницијативни одбор

Члан 93.
Ради остваривања грађанске иницијативе грађани об-

разују иницијативни одбор који има пет чланова који имају 
бирачко право.

Иницијативни одбор може образовати посебне одборе 
за прикупљање потписа, у складу са законом.

Иницијативни одбор доставља листу потписника 
грађанске иницијативе Скупштини градске општине.

Поступање по иницијативи

Члан 94.
Скупштина градске општине је дужна да одржи распра-

ву о предлогу и да достави образложен одговор грађанима у 
року од 60 дана од дана добијања предлога.

Збор грађана

Члан 95.
Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из 

надлежности органа градске општине.
Збор грађана се сазива за део територије Градске општи-

не на коме остварује своје бирачко право и има пребива-
лиште до 800 грађана.

Збор грађана, коме присуствује најмање 10% грађана 
у смислу става 2. овог члана, јавним гласањем и већином 
гласова присутних, усваја захтеве и предлоге и упућује их 
Скупштини градске општине или надлежним органима и 
службама Управе градске општине.

Органи и службе Управе градске општине дужни су да, у 
року од 60 дана од дана одржавања збора грађана размотре 
захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно 
донесу одговарајућу одлуку или предложе меру и о томе 
обавесте грађане.

Члан 96.
Збор грађана може сазвати председник градске општине 

или група грађана, најмање осам дана пре дана одржавања.
Управа градске општине има обавезу да пружи стручну 

помоћ грађанима приликом формулисања предлога, од-
носно захтева збора грађана.

Сазивач, односно првопотписани у случајевима када 
група грађана сазива збор, обавезан је да обавести Управу 
градске општине о одржавању збора грађана.

O сазваном збору грађани се обавештавају истицањем 
акта о сазивању збора, на огласној табли Управе град-

ске општине, путем средстава информисања или на други 
уобичајен начин.

Збором грађана председава сазивач или лице које он ов-
ласти.

Члан 97.
Сазивач је дужан да сазове збор грађана на захтев 10% 

бирача са пребивалиштем на подручју за које се сазива збор 
грађана.

Предлог за сазивање збора може упутити орган градске 
општине надлежан за одлучивање о питању које се разма-
тра на збору.

Начин рада, као и начин утврђивања ставова збора 
уређује се овим статутом и одлуком Скупштине градске 
општине, сходно одлуци Скупштине града.

Референдум

Члан 98.
Скупштина градске општине може на сопствену ини-

цијативу, на предлог најмање једне трећина одборника, 
председника Скупштине градске општине и Већа градске 
општине, одлучити да распише референдум о питањима из 
свог делокруга већином гласова од укупног броја одборника.

Скупштина градске општине је дужна да распише рефе-
рендум о питању из свога делокруга на захтев 10% бирача 
градске општине.

Захтев грађана пуноважно је покренут ако је листа 
потписника захтева састављена у складу са законом и ако је 
исту потписало најмање 10% бирача градске општине који 
су уписани у бирачки списак на дан предаје предлога за 
расписивање референдума. Потписи морају бити оверени у 
складу са законом.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјас-
нила већина грађана која је гласала, под условом да је гласа-
ло више од половине укупног броја грађана са правом изја-
шњавања на референдуму, у складу са законом.

Члан 99.
Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупшти-

на градске општине је не може ставити ван снаге, нити из-
менама и допунама мењати њену суштину у наредном пери-
оду од годину дана од дана доношења одлуке.

Члан 100.
Скупштина градске општине је дужна да распише рефе-

рендум на делу територије градске општине о питању које 
се односи на потребе, односно интересе становништва дела 
територије, ако је листа потписника захтева за расписивање 
референдума састављена у складу са законом и ако је исту 
потписало најмање 20% бирача са дела територије градске 
општине за коју се тражи расписивање референдума, а који 
су уписани у бирачки списак на дан предаје захтева грађана 
градској општини.

Члан 101.
Предлог за расписивање референдума разматра стално 

радно тело у чијем су делокругу питања о којима се предла-
же одлучивање на референдуму. Представник подносиоца 
предлога може се позвати на седницу сталног радног тела. 

Предлог за расписивање референдума разматра и Упра-
ва градске општине.

Надлежно стално радно тело и Управа градске општине 
дају мишљење Скупштини градске општине о предлогу за 
расписивање референдума.
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Члан 102.
Скупштина градске општине, већином гласова од укуп-

ног броја одборника, доноси одлуку о расписивању рефе-
рендума у којој се утврђује текст питања о коме се грађани 
изјашњавању, односно одређује предлог одлуке или другог 
акта из њене надлежности који се износи на референдум.

Референдум може бити расписан за територију градске 
општине у целини и за поједини њен део, за питања која 
су од значаја за те грађане, а спроводи се на начин и по 
поступку утврђеним законом.

Члан 103.
Приликом доношења одлуке о расписивању референду-

ма, Скупштина градске општине именује комисију за спро-
вођење референдума и утврђује њене задатке.

Одлуком о расписивању референдума, одређује се рок 
који не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана од дана 
расписивања референдума до дана одржавања референдума.

Месна самоуправа

Члан 104.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног 

значаја за грађане са одређеног подручја, у градској опш-
тини се могу образовати месне заједнице и други облици 
месне самоуправе у складу са законом.

О образовању облика месне самоуправе, Скупшти-
на градске општине одлучује уз претходно прибављено 
мишљење грађана са подручја за које се образује или укида 
месна заједница или други облик месне самоуправе.

Захтев за остваривање одређеног облика месне самоу-
праве грађани могу поднети путем грађанске иницијати-
ве у складу са овим статутом. У том случају изјашњавање 
грађана путем грађанске иницијативе сматраће се као пре-
тходно прибављено мишљење грађана за подручја за које се 
образује одређени облик месне самоуправе.

Одлука о остваривању облика месне самоуправе доноси 
се већином гласова од укупног броја одборника.

Представке и притужбе

Члан 105.
Сваки грађанин има право да председнику градске 

општине и Већу градске општине подноси представке, при-
тужбе и предлоге.

Одговор по представкама, притужбама и предлозима, 
доставља се најкасније у року од 30 дана од дана пријема 
акта. 

VIII. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 106.
Веће градске општине покреће поступак за оцену устав-

ности или законитости закона и другог општег акта Репу-
блике Србије или града Београда, којим се повређује право 
на локалну самоуправу.

Веће градске општине има право жалбе Уставном суду 
ако се појединачним актом или радњом државног органа 
онемогућава вршење надлежности градске општине.

Члан 107.
У градској општини Стари град може се установити 

заштитник грађана, а ради контроле поштовања права 
грађана, утврђивања повреде учињене актима, радњама или 
нечињењем Управе градске општине и предузећа чији је ос-

нивач градска општина, ако се ради о повреди прописа и 
општих аката градске општине.

Надлежност и овлашћења, начин поступања и избора и 
престанка дужности заштитника грађана уређује се одлу-
ком Скупштине градске општине.

Заштитник грађана бира се на време од пет година на 
предлог најмање једне трећине одборника, већином гласова 
од укупног броја одборника.

IX. ДОНОШЕЊЕ АКАТА

Члан 108.
У вршењу послова из свог делокруга градска општина 

доноси акта којима се уређују питања из њене надлежности.
Опште и појединачне акте из оквира права и дужности 

градске општине доноси Скупштина градске општине, 
председник градске општине, Веће градске општине и Уп-
рава градске општине. 

Акта у форми одлуке доноси Скупштина градске општи-
не, а може и председник градске општине, Веће градске 
општине и Управа градске општине, у оквиру надлежности 
утврђених овим статутом и кад је то предвиђено законом, 
статутом града или другим прописима.

Управа градске општине, у смислу претходног става, до-
носи правилнике, одлуке, решења и закључке, упутства за 
примену прописа и аката, и наредбе.

Члан 109.
Веће градске општине, стално радно тело Скупшти-

не градске општине, сваки одборник Скупштине градске 
општине и грађани са територије градске општине, имају 
право предлагања прописа и општих аката из надлеж-
ности Скупштине градске општине, по поступку и на начин 
утврђен овим статутом и другим актима Скупштине град-
ске општине.

Члан 110.
Одлуке Скупштине градске општине објављују се, пре 

ступања на снагу, у „Службеном листу града Београда”. 
Друга акта Скупштине градске општине објављују се ако је 
то у акту наведено.

Члан 111.
Одлуке Скупштине градске општине и други општи 

акти који се објављују, ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога, 
који морају бити посебно образложени, није предвиђено да 
раније ступе на снагу.

Члан 112.
Акта председника градске општине и Већа градске 

општине објављују се и ступају на снагу на начин како је то 
у овим актима наведено.

Акта Управе градске општине објављују се на огласној 
табли Управе градске општине и ступају на снагу на начин 
како је то у акту наведено.

Одредбе о ступању на снагу утврђене овим статутом, 
примењују се и на акта наведена у ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 113.
Предлог за доношење или промену Статута може подне-

ти најмање једна трећина одборника, радно тело Скупшти-
не градске општине, Веће градске општине и грађани путем 
грађанске иницијативе. 
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Предлог се подноси у писаном облику и мора бити об-
разложен.

Уколико предлог у смислу овог члана подносе грађа-
ни путем грађанске иницијативе, о предлогу одлучује 
Скупштина градске општине већином од укупног броја 
одборника, на начин и по поступку предвиђеним за посту-
пање по грађанској иницијативи.

Уколико предлог подносе други овлашћени предлагачи 
у смислу овог члана, Скупштина градске општине одлучује 
о предлогу на начин и по поступку предвиђеним за доно-
шење одлука утврђеним пословником Скупштине градске 
општине.

X. РАД ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗА ВРЕМЕ РАТ-
НОГ СТАЊА

Члан 114.
За време ратног стања на рад и организацију органа 

градске општине примењују се одредбе посебне одлуке коју 
доноси Скупштина градске општине.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 115.
Прописи градске општине и њених органа као и општа 

акта јавних предузећа чији је оснивач градска општина, 
остају на снази и примењиваће се до усклађивања са овим 
статутом, осим у делу који је у изричитој супротности са 
овим статутом.

Одлуку о органицији Општинске управе, Скупштина ће 
донети најкасније до 31. децембра 2008. године. 

Остали акти усагласиће се са овим статутом у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу статута.

Одредбе оснивачких аката и статута јавних предузећа 
чији је оснивач градска општина, ускладиће се са одредбама 
овог статута у року од 12 месеци од дана ступања на снагу 
статута.

Члан 116.
Oргани градске општине изабрани према важећим ак-

тима Скупштине, настављају са радом до истека мандата.
Лица изабрана, именована и постављена према важећим 

актима Скупштине, настављају са радом до престанка ман-
дата, осим уколико посебним актима Скупштине и Већа 
градске општине не буде другачије уређено.

Управа градске општине наставља са радом до усклађи-
вања своје организације и рада са одредбама овог статута.

Избор нових органа Градске општине и то председника 
Скупштине и заменика председника Скупштине, извршиће 
се најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
овог статута, на начин и по поступку предвиђеним овим 
статутом.

Мандат новоизабраних органа траје до истека мандата 
Скупштине.

До избора председника Скупштине у складу са овим 
Статутом, председник Градске општине, изабран по ва-
жећим актима Скупштине, обављаће функцију председни-
ка Скупштине, односно функцију председавајућег у смислу 
одредби овог статута до избора председника Скупштине.

Избором председника Скупштине, раздвајају се функ-
ције председника општине и председника Скупштине, 
а председнику општине, изабраном по важећим актима 
Скупштине, престаје функција председника Скупштине и 

мандат одборника у Скупштини.
Избором заменика председника Скупштине, раздвајају 

се функције заменика председника општине и заменика 
председника Скупштине општине, а заменику председника 
општине, изабраном по важећим актима Скупштине, прес-
таје функција заменика председника Скупштине и мандат 
одборника.

Члан 117.
Избором председника Скупштине, председник општине 

који је изабран по важећим актима Скупштине, наставља 
да обавља одвојену функцију председника општине као из-
вршни орган општине.

Избором заменика председника Скупштине, заменик 
председника општине који је изабран по важећим актима 
Скупштине, наставља са радом и обавља одвојену функцију 
заменика председника општине.

Ступањем на снагу овог статута Општинско веће наста-
вља са радом у постојећем саставу као извршни орган 
општине до истека мандата Скупштине, с тим што чланови 
Већа не могу истовремено бити и одборници.

Члан 118.
На плате, накнаде и друга примања за изабрана, именована 

и постављена лица према одредбама овог статута, примењи-
ваће се постојећи акти Скупштине и одредбе Правилника о 
платама, накнадама и другим примањима у Управи градске 
општине, до њиховог усаглашавања са овим статутом. 

За заменика секретара Скупштине и помоћнике пред-
седника општине привремено ће се примењивати постојеће 
одредбе о платама и коефицијенти одређени за функцију 
заменика јавног правобраниоца, а за заштитника грађана 
коефицијент јавног правобраниоца.

Председнику Скупштине и заменику председника 
Скупштине, плата, односно накнада за послове које оба-
вљају одредиће се актом о избору.

Члан 119.
Пречишћен текст статута објавити у „Службеном листу 

града Београда”.

Измене и допуне Статута градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 34/13), издвојени 
члан 9:

„Члан 9.
Прописи градске општине и њених органа остају на 

снази и примењиваће се до усклађивања са овим статутом, 
осим у делу који је у изричитој супротности са овим стату-
том.

Планови постављања мањих монтажних објеката при-
временог карактера на површинама јавне намене на под-
ручју градске општине, које је донела Скупштина града, и 
који су на снази у моменту ступања на снагу ових измена 
и допуна статута, остају на снази до доношења планова од 
стране надлежног органа градске општине.

Остали акти усагласиће се са овим статутом у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу Статута.”

Скупштина градске општине Стари град
I-01 број 06-157/13, 26. децембра 2013. године

Председник
Боба Илић, с. р.
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БАРАЈЕВО

На основу члана 15. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11) и члана 34. став 2. Закона о избору народних по-
сланика („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 – одлу-
ка УСРС, 72/03 – др. закон, 75/03 – испр. др. закона, 18/04, 
101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 
36/11 и 104/09 – др. закон), Општинска изборна комисија 
ГО Барајево, на седници одржаној дана 23. јануара 2014. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Пословнику Општинске изборне комисије општине 

Барајево („Службени лист града Београда”, број 14/12), члан 
10. мења се и гласи:

„Изборну комисију у сталном саставу чине председник, 
заменик председника и осам чанова и заменика члано-
ва, које именује Скупштина ГО Барајево, а у проширеном 
саставу и по један опуномоћени представник подносилаца 
изборне листе, који је предложио најмање две трећине кан-
дидата од укупног броја одборника који се бира.”

Члан 2.
Члан 17. мења се и гласи:
„ОИК утврђује проширени састав у року од 24 часа 

од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени 
састав. Преставник подносиоца изборне листе постаје члан 
ОИК у проширеном саставу најкасније у року од 24 часа од 
доношења решења о утврђивању проширеног састава. Ако 
подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног пред-
ставника у изборној комисији најкасније пет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора, изборна комисија наста-
вља да ради и да пуноважно одлучује без представника под-
носиоца изборне листе.”

Члан 3.
После члана 17. додаје се члан 17а који гласи:
„Бирачки одбор ради у сталном и проширеном саставу.

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и нај-
мање четири члана. Председник и чланови бирачког одбора 
имају заменике. Бирачки одбор именује се најкасније десет 
дана пре дана одређеног за одржавање избора. Решење о 
именовању бирачких одбора доставља се свим подносиоци-

ма потврђених изборних листа, у року од 48 часова од дана 
доношења решења.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном листу града Београда”.

Општинска изборна комисија општине Барајево
Број 013-2/2014-2, 23. јануара 2014. године

Председница
Јасмина Јовановић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 23. јануара 
2014. године, на основу члана 52. Статута градске општи-
не Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 
4/10, 15/10 и 49/13), а у вези члана 29. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 
2. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању корисника који 
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Служ-
бени лист града Београда”, број 75/13) и Закључка о измени 
Закључка о измени интервентних мера заштите најугроже-
нијих грађана („Службени лист града Београда”, број 78/13), 
по прибављеном мишљењу Већа градске општине Обрено-
вац на седници одржаној 23. децембра 2014. године, донео је  

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ 
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту 
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем 
тексту: закључак („Службени лист града Београда”, број 
17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12, 
46/12, 51/12, 69/12, 11/13, 37/13 и 43/13), у тачки 2. речи: „до 
31. децембра 2013. године” замењују се речима: „до 31. мар-
та 2014. године”.

II. Овај закључак објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/6, 23. јануара 2014. године 

Председник
Мирослав Чучковић, с. р.
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Страна
Решење о разрешењу појединих чланова и заме-

ника чланова Градске изборне комисије  – – – – – –  1
Решење о именовању појединих чланова и заме-

ника чланова Градске изборне комисије  – – – – – –  1
Решење о разрешењу заменика градског јавног 

правобраниоца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-

нама и допунама Статута Јавног комуналног преду-
зећа „Градске пијаце”, Београд – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама Статута Јавног комуналног преду-
зећа „Београдски водовод и канализација”, Београд  2

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени Статута Јавног комуналног предузећа „Бео-
градске електране”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Јавног предузећа „Градско стамбено”, 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Одлуку о до-
пуни Статута Градског завода за плућне болести и 
туберкулозу, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о давању сагласности на годишњи Про-
грам рада УФК – СРЦ „Ташмајдан” за 2014. годину   3

Решење о давању сагласности на годишњи Про-
грам рада СРЦ „Пионирски град” за 2014. годину–  3

Решење о давању сагласности на годишњи Про-
грам рада Градског центра за физичку културу – 
ГЦФК за 2014. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о давању сагласности на Ценовник урба-
нистичких услуга ЈП „Урбанистички завод Београ-
да” са Одлуком о усвајању ценовника и Ценовником  3

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ

Одлука о потврђивању мандата одборницима 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  4

Страна
Решење о избору чланова Верификационог од-

бора   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о утврђивању престанка функције пред-

седника Скупштине градске општине Вождовац  –  6
Решење о утврђивању престанка функције за-

менику председника Скупштине градске општине 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о избору председника Скупштине град-
ске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о избору заменика председника Скупшти-
не градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – –  6

Решење о утврђивању престанка функције се-
кретара Скупштине градске општине Вождовац  –  6

Решење о утврђивању престанка функције за-
меника секретара Скупштине градске општине 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о постављењу секретара Скупштине 
градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о постављењу заменика секретара 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  7

СТАРИ ГРАД 
Статут градске општине Стари град (други пре-

чишћен текст)   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

БАРАЈЕВО
Одлука о измени Пословника Општинске из-

борне комисије општине Барајево  – – – – – – – – –  22

ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу интер-

вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у 
општини Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

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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