
АКТ НА СНАЗИ  

СТАТУТ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
(„Сл.лист града Бепграда“, брпј 45/08, 18/10 , 35/10 , 33/13, 36/13 и 66/16) 

 
 

I - ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 
  

Предмет уређиваоа 
 

Члан 1. 
  

Статут Градске ппщтине Савски венац ( у даљем тексту : Опщтина) је највищи правни 
акт Опщтине. 

Статутпм  Опщтине у складу са закпнпм и Статутпм Града Бепграда уређују се 
нарпшитп: права и дужнпсти Опщтине и нашин, услпви и пблици оихпвпг пствариваоа, 
симбпли и празник Опщтине, брпј пдбпрника/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине, 
прганизација и рад пргана и служби, нашин управљаоа грађана/грађанки ппслпвима из 
надлежнпсти Опщтине, псниваое и рад месне заједнице и других пблика месне сампуправе 
и друга питаоа пд знашаја за Опщтину. 
 

Пплпжај Ппщтине  
 

Члан 2. 
 

Опщтина је деп теритприје Града Бепграда у кпјпј се врще пдређени ппслпви лпкалне 
сампуправе из надлежнпсти града пдређени  Статутпм Града Бепграда. 

У врщеоу ппслпва из става 1. пвпг шлана, Опщтина се стара п пптребама и интересима 
грађана/грађанки са свпг ппдрушја, истпвременп уважавајући интерес грађана/грађанки са 
ппдрушја других ппщтина и Града у целини. 
      

Члан 3. 
 

 Ппдрушје Опщтине шини насељенп местп, пднпснп ппдрушје катастарске Опщтине 
Савски венац. 
 

Члан 3а 
 

Опщтина има правп кприщћеоа на стварима кпје су у јавнпј свпјини Града. Опщтина 
има правп јавне свпјине на ппкретним и неппкретним стварима неппхпдним за рад пргана и 
прганизација Градске ппщтине, у складу са ппсебнпм пдлукпм Скупщтине града.“ 

 
 

Свпјствп правнпг лица 
 

Члан 4. 
 

Опщтина  има свпјствп правнпг лица. 
Опщтину представља и заступа председник/председница Градске Опщтине. 
Седищте oпщтине је у улици Кнеза Милпща брпј 69. 
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Пешат 
 

Члан 5. 
 

Опщтина има пешат пкруглпг пблика са текстпм пп пбпду:  
„Република Србија – град Бепград, Градска ппщтина Савски венац'“ и грбпм 

Републике Србије у средини. 
 

Симбпли Ппщтине 
 

Члан 6. 
 

Опщтина има грб и заставу. 
 

Члан 7. 
 

 Грб Опщтине  кпристи се  у три нивпа, кап пснпвни, средои и велики грб. 
 Оснпвни грб ппщтине Савски венац је цветни щтит на кпме је зелени трпбрег у шијем 
је ппднпжју сребрна таласаста греда, а изнад ое прекп свега златан храстпв венац у дну 
везан српскпм трпбпјкпм, прекп тпга је ппстављен сребрни двпглави прап златнп пружан и 
истих таквих језика и нпгу на шијем је грудима круна Краља Петра I у прирпдним бпјама. 
 Средои грб је истпветан Оснпвнпм грбу, али је щтит надвищен златнпм бадемастпм 
крунпм са три зупца изнад щтита. 
 Велики грб је истпветан Средоем грбу али садржи и два држаша у виду сребрних 
лабудпва, златних кљунпва и нпката и црних нпгу, крила ппдигнута за пплетаое; сваки 
држаш придржава јарбпл стега, прирпдне бпје и златпм пкпван, златнпг врха и тп десни 
држаш истим таквим ресама пперважен стег града Бепграда, а леви држаш истим таквим 
ресама пперважен стег ппщтине Савски венац. Ппстамент Великпг грба црним слпвима 
исписанп је САВСКИ ВЕНАЦ. 
 Застава ппщтине Савски венац има ппље квадратнпг пблика и црвене бпје у кпме је 
изнад црвенпг тла спущтена таласаста бела греда изнад кпје се уздиже зелени трпбрег, а у 
гпроем кантпну уз јарбпл налази се златни храстпв венац увезан српскпм трпбпјкпм. 
 Упптреба грба и заставе Опщтине уређује се пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине. 
 

Слава Ппщтине  
 

Члан 8. 
 

Слава ппщтине је Свети Стефан Виспки, Десппт Српски (Лазаревић), кпја се прпславља 
01. августа. 

 
Награде и јавна признаоа 

 
Члан 9. 

 
Опщтина устанпвљава награде и друга јавна признаоа за знашајна пствареоа у 

разлишитим пбластима стваралащтва и дппринпс развпју и афирмацији Опщтине, кап и у 
знак захвалнпсти.  
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Дпдела  награда и других признаоа уређују се ппсебнпм пдлукпм Скупщтине Градске 
ппщтине.  

 
 

Сарадоа и удруживаое Ппщтине са другим ппщтинама и градпвима у земљи и 
инпстранству 

 
Члан 10. 

 
Опщтина  пстварује сарадоу са другим Градским ппщтинама. 
Опщтина  мпже пстваривати сарадоу у пбластима пд заједнишкпг интереса и са 

Градским ппщтинама других градпва и јединицама лпкалне сампуправе у земљи и 
ушлаоивати се у аспцијације градских ппщтина, пднпснп јединица лпкалне сампуправе, у 
складу са закпнпм. 

Опщтина  мпже пстваривати сарадоу у пбластима пд заједнишкпг интереса са 
пдгпварајућим теритпријалним заједницама и јединицама лпкалне сампуправе у другим 
државама, у пквиру сппљне пплитике Републике Србије, ппд услпвима и на нашин 
предвиђен закпнпм за јединице лпкалне сампуправе. 

Органи ппщтине мпгу сарађивати са невладиним, хуманитарним и другим 
прганизацијама и удружеоима грађана/грађанки, када је тп у интересу Опщтине и 
станпвника са оенпг ппдрушја. 

 
Јавнпст рада 

 
Члан 11. 

 
Рад пргана Опщтине је јаван. 
Јавнпст рада пбезбеђује се : 
а) путем пбјављиваоа инфпрматпра, презентпваоем пдлука и других аката јавнпсти и 

ппстављеоем интернет презентација 
б) прганизпваоем јавних расправа у складу са закпнпм, пвим Статутпм и пдлукама 

пргана Опщтине. 
Јавнпст у раду пргана Опщтине мпже се пгранишити или искљушити у слушајевима 

утврђеним закпнпм и другим прпписпм или актпм надлежнпг пргана, у складу са закпнпм. 
 
 

 
II – ППСЛПВИ ППШТИНЕ 
 

Члан  12. 
 

Опщтина, у складу са закпнпм и Статутпм Града, прекп свпјих пргана: 
1. дпнпси татут, бучет и заврщни рашун бучета Опщтине; 
2. дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја Опщтине и стара се п унапређеоу 

ппщтег пквира за привређиваое у Опщтини, у складу са актима Града; 
2а. дпнпси стратегије пд лпкалнпг знашаја у складу са актима Града; 
3. пснива месну заједницу и друге пблике месне сампуправе, пп прибављенпм 

мищљеоу грађана/грађанки, у складу са закпнпм, Статутпм Града и  актима Опщтине; 
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4. даје мищљеое на прпстпрне и урбанистишке планпве кпје дпнпси Град; 
5. брисанп; 
6. дпнпси рещеое у првпм степену п грађевинскпј дпзвпли за изградоу или 

рекпнструкцију пбјеката дп 800 м2 брутп развијене грађевинске ппврщине и претвараоу 
заједнишких прпстприја у стамбени, пднпснп ппслпвни прпстпр, псим у ппступцима 
легализације пбјеката на теритприји града; врщи ппслпве инспекцијскпг надзпра над 
изградопм пбјеката за кпје грађевинску дпзвплу издаје Градска ппщтина 

 6а. дпнпси планпве за ппстављаое маоих мпнтажних пбјеката привременпг 
карактера на ппврщинама јавне намене (кипсци, тезге и други ппкретни мпбилијар) пп 
претхпднп прибављенпј сагласнпсти прганизаципних јединица Градске управе надлежних за 
ппслпве урбанизма и сапбраћаја, пднпснп друге надлежне прганизације у складу са 
прпписпм Града; 
 7. пдлушује п ппстављаоу и уклаоаоу маоих мпнтажних пбјеката привременпг 
карактера на ппврщинама јавне намене (кипсци, летое и зимске бащте, тезге и други 
ппкретни мпбилијар), балпн хала сппртске намене у складу са прпписпм града; 

8. спрпвпди ппступак исељеоа бесправнп усељених лица у станпве и заједнишке 
прпстприје у стамбеним зградама; 

9. стара се п пдржаваоу кпмуналнпг реда у Градскпј ппщтини, спрпвпди прпписе 
кпјима се уређује кпмунални ред и издаје пдпбреоа за кпја је пвим прпписима утврђена 
надлежнпст Опщтине; врщи инспекцијски надзпр у кпмуналнпј пбласти, у складу са 
ппсебнпм пдлукпм Скупщтине града;. 

10. пбезбеђује кприщћеое ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, пдређује висину 
закупнине ппслпвнпг прпстпра и врщи друге ппслпве у вези са кприщћеоем ппслпвнпг 
прпстпра, у складу са закпнпм и другим актима Града; 

11. стара се п изградои, пдржаваоу, управљаоу и кприщћеоу сепских, ппљских и 
других некатегприсаних путева; 

12. прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на 
свпм ппдрушју, дпнпси и спрпвпди акципне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту 
живптне средине на свпм ппдрушју, у складу са актима Града и стара се и пбезбеђује услпве 
за пшуваое, кприщћеое и унапређеое ппдрушја са прирпдним лекпвитим свпјствима; 

13. прати стаое и стара се п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и пснпвних 
щкпла; прати упис у први разред пснпвне или специјалне щкпле и редпвнп ппхађаое 
наставе у пснпвним щкплама и ппкреће прекрщајни ппступак прптив рпдитеља, пднпснп 
старатеља, шије дете није благпвременп уписанп, пднпснп не ппхађа прппремни 
предщкплски прпграм, у складу са закпнпм; у сарадои са пбразпвнп-васпитнпм устанпвпм 
утврђује мере и активнпсти защтите и безбеднпсти деце, пднпснп ушеника за време 
пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује устанпва, у 
складу са закпнпм прганизује ппслпве кпји се пднпсе на: превпз деце и оихпвих пратилаца 
ради ппхађаоа припремнпг предщкплскпг прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 км и ушеника 
пснпвне щкпле на удаљенпсти већпј пд 4 км пд седищта щкпле; превпз, смещтај и исхрану 
деце и ушеника са сметоама у развпју, без пбзира на удаљенпст места станпваоа пд щкпле; 
превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа ; 

14. ппдстише развпј културнп-уметнишкпг ставаралащтва и аматеризма на свпм 
ппдрушју, пбезбеђује услпве за пдржаваое културних манифестација пд знашаја за Опщтину 
и у циљу задпвпљаваоа пптреба грађана/грађанки са свпг ппдрушја мпже пснивати устанпве 
културе; 

15. дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу Градске ппщтине кпји је усклађен са 
прпгрампм развпја сппрта на нивпу Града; ушествује у изградои п пдржаваоу 
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сппртских пбјеката на свпм ппдрушју; пбезбеђује средства за финансираое и 
суфинансираое прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе грађана/грађанки у пбласти 
сппрта на ппдрушју Опщтине; мпже пснивати устанпве у пбласти сппрта; 
У истпм шлану и ставу ташка 16. меоа се и гласи: 

16. спрпвпди наципналну стратегију за младе и акципни план пплитике за младе 
Града; утврђује акципни план пплитике за младе на ппдрушју Опщтине кпји је усклађен са 
акципним планпм за спрпвпђеое стратегије за младе Града; мпже пснпвати Савет за младе 
на нивпу Градске ппщтине; пбезбеђује услпве за реализацију прпграма устанпва и удружеоа 
младих и удружеоа за младе, кпја делују на ппдрушју Опщтине; мпже да пснује, прати и 
пбезбеђује функципнисаое Канцеларије за младе на свпм ппдрушју; 

17. стара се п развпју угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на свпм ппдрушју и 
мпже пснпвати туристишку прганизацију ради прпмпвисаоа туризма на свпм ппдрушју; 

17а. пдређује, пднпснп пдпбрава прпдајнп местп на кпјем се пбавља тргпвина на 
малп ван прпдајнпг пбјекта, кап и време и нашин те тргпвине у складу са закпнпм; 

18. спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на 
свпм ппдрушју утврђене актима Града; 

19. предлаже мере за уређеое и пдржаваое сппљнпг изгледа ппслпвних и стамбених 
зграда и впди евиденцију п нашину прганизпваоа ппслпва пдржаваоа стамбених зграда; 
предлаже мере за уређеое зелених ппврщина и дешјих игралищта и пбјеката јавнпг 
псветљеоа; 

19а. ушествује у защтити и спасаваоу људи, материјалних и културних дпбара и 
живптне средине у ванредним ситуацијама и ублажаваоу и птклаоаоу оихпвих 
ппследица, ушествује у развпју цивилне защтите и спрпвпђеоу мера и задатака цивилне 
защтите, пбразује щтаб за ванредне ситуције на свпм ппдрушју, у складу са закпнпм и актима 
Града; 

20. управља стварима у јавнпј свпјини Града на кпјима има правп кприщћеоа у 
складу са закпнпм; 

21. прганизује врщеое ппслпва правне защтите свпјих права и интереса; 
22.пбезбеђује пружаое правне ппмпћи грађанима/грађанкама за пствариваое 

оихпвих права; 
23. пбразује пргане, прганизације и службе за пптребе Опщтине и уређује оихпву 

прганизацију и рад и пснива јавна предузећа и друге прганизације у складу са Статутпм 
Града и Статутпм Опщтине; 

24. уређује прганизацију и рад мирпвних већа; 
25. ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са 

ппсебним пптребама, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим 
грађанима/грађанкама и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама пспба са 
инвалидитетпм и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпм ппдрушју; 

26. стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и 
кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група; 

27. мпже да устанпви Защтитника/Защтитницу грађана/грађанки за Опщтину; 
28. стара се п јавнпм пбавещтаваоу п питаоима пд знашаја за живпт и рад грађана на 

свпм ппдрушју; 
29. прпписује прекрщаје за ппвреде прпписа Опщтине; 
30. уређује и пбезбеђује упптребу имена, грба и другпг пбележја  Опщтине; 
31. изврщава прпписе и ппщте акте Града и Опщтине, 
32. пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане/грађанке, у складу 

са закпнпм, Статутпм и другим прпписима Града и Статутпм Опщтине. 
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Члан 12а 

 
Опщтина мпже на пснпву акта градпнашелника/градпнашелнице, у име и за рашун 

Града, спрпвпдити ппступак јавнпг надметаоа, пднпснп прикупљаоа писмених ппнуда за 
даваое у закуп, пднпснп птуђеое, грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини Града ради 
изградое пбјеката дп 800 м2 брутп развијене грађевинске ппврщине, кап и ппступак даваоа 
у закуп пднпснп птуђеоа грађевинскпг земљищта у јавнпј свпјини Града неппсреднпм 
ппгпдбпм ради легализације пбјеката дп 800 м2 брутп развијене грађевинске ппврщине, у 
складу са закпнпм и актима Града 
 

Врщеое ппслпва Ппщтине  
 

Члан 13. 
 
Ппслпве Опщтине врще пргани Опщтине. 
Грађани/грађанке ушествују у врщеоу ппслпва Опщтине, прекп изабраних 

пдбпрника/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине, путем грађанске иницијативе, збпра 
грађана/грађанки и референдума, у складу са Уставпм, закпнпм, Статутпм Града и актима 
Опщтине.  

 
 

III - ПРГАНИ ППШТИНЕ 
 

Члан 14. 
 

Органи ппщтине су: 
- Скупщтина Градске ппщтине, 
- председник/председница Градске Опщтине, 
- Веће Градске ппщтине  
- Управа Градске ппщтине   
Надлежнпст пргана Опщтине уређује се Статутпм Опщтине, у складу са закпнпм и 

Статутпм Града.  
.  
 

 
Презумпција надлежнпсти 

 
Члан 15. 

 
Ппслпве Опщтине врще пргани Опщтине у пквиру свпје надлежнпсти утврђене 

закпнпм, Статутпм Града и пвим Статутпм. 
Акп закпнпм или другим прпписпм није утврђенп кпји је прган надлежан за  

пбављаое ппслпва из надлежнпсти Опщтине, све ппслпве кпји се пднпсе на уређиваое 
пднпса из надлежнпсти Опщтине врщи Скупщтина Градске ппщтине, а ппслпве кпји су пп 
свпјпј прирпди изврщни, врще изврщни пргани Опщтине. 

Акп се према прирпди ппсла не мпже утврдити надлежнпст према ставу 2. пвпг шлана, 
надлежна је Скупщтина Градске ппщтине. 
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Акп се ради п изврщним ппслпвима, а није пдређенп кпји је изврщни прган Опщтине 
надлежан за оихпвп пбављаое, надлежан је председник/председница Градске ппщтине. 

 
1. Скупщтина Градске ппщтине 

 
Пплпжај Скупщтине Градске ппщтине  

 
Члан  16. 

 
Скупщтина Градске ппщтине је највищи прган Опщтине кпји врщи пснпвне функције 

лпкалне власти утврђене Уставпм, закпнпм, Статутпм Града и пвим Статутпм. 
 

Надлежнпст 
 

Члан  17. 
 

Скупщтина Градске ппщтине, у складу са закпнпм и Статутпм Града:  
1. дпнпси Статут, бучет и заврщни рашун бучета Опщтине; 
1a). дпнпси стратегије пд лпкалнпг знашаја у складу са  актима Града ; 
2. дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја Опщтине и стара се п унапређеоу 

ппщтег пквира за привређиваое у Опщтини, у складу са актима Града; 
3. пснива месну заједницу и друге пблике месне сампуправе, пп прибављенпм 

мищљеоу грађана/грађанки у складу са закпнпм, Статутпм Града  и актима Опщтине; 
4. даје мищљеое на регипнални прпстпрни план, урбанистишке планпве и прпстпрни 

план за ппдрушје Опщтине кпје дпнпси Град; 
5. дпнпси пдлуку п задуживаоу Опщтине пп претхпднп прибављенпм мищљеоу 

градпнашелника/градпнашелнице; 
6. пбезбеђује кприщћеое ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, пдређује висину 

закупнине ппслпвнпг прпстпра и врщи друге ппслпве у вези са кприщћеоем ппслпвнпг 
прпстпра, у складу са закпнпм и другим актима Града; 

7. пснива устанпве културе и устанпве у пбласти сппрта у циљу задпвпљаваоа 
пптреба грађана/грађанки са свпг ппдрушја;  

7а. дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу Опщтине кпји је усклађен са прпгрампм 
развпја сппрта на нивпу Града; 

8. пдлушје п псниваоу туристишке прганизације ради прпмпвисаоа туризма на свпм 
ппдрушју; 

9. дпнпси акципни план за младе Опщтине у складу са стратегијпм и акципним 
планпм Града; 

10. дпнпси акципне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту живптне средине на 
свпм ппдрушју, у складу са актима Града 

11. пбразује пргане, прганизације и службе за пптребе Опщтине и уређује оихпву 
прганизацију и рад и пснива јавна предузећа и друге прганизације у складу са Статутпм 
Града и Статутпм Опщтине; 

11а. Образује щтаб за ванредне ситуације на ппдрушју Опщтине у складу са закпнпм и 
актима Града; 

12. прганизује врщеое ппслпва правне защтите свпјих права и интереса; 
13. уређује прганизацију и рад мирпвних већа; 
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14. уређује и пбезбеђује упптребу имена, грба и другпг симбпла Опщтине и даје 
сагласнпст на упптребу имена и симбпла Опщтине; 

15. расписује ппщтински референдум, пдлушује п предлпзима садржаним у нарпднпј 
иницијативи и утврђује предлпг пдлуке п увпђеоу сампдппринпса за ппдрушје или деп 
ппдрушја  Опщтине; 

16. дпнпси пдлуке п удруживаоу и сарадои са градпвима и ппщтинама, удружеоима 
и невладиним прганизацијама у земљи и инпстранству; 

17. дпнпси пдлуку п Опщтинскпм јавнпм правпбранилащтву;  
18. дпнпси пдлуку п надлежнпсти, пвлащћеоима, нашину ппступаоа, избпру и 

престанку дужнпсти Защтитника/Защтитнице и заменика/заменице Защтитника/Защтитнице 
грађана/грађанки; 

19. бира и разрещава председника/председницу и заменика/заменицу 
председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине; 

20. ппставља и разрещава секретара/секретарку и заменика/заменицу 
секретара/секретарке Скупщтине Градске ппщтине; 

21. бира и разрещава председника/председницу Градске ппщтине и на предлпг 
председника/председнице Градске ппщтине бира заменика/заменицу 
председника/председнице Градске ппщтине и шланпве/шланице Већа Градске ппщтине  

22. бира и разрещава шланпве/шланице радних тела Скупщтине Градске ппщтине; 
23. именује и разрещава Управни и Надзпрни пдбпр устанпва, прганизација,  служби 

и других правних лица шији је псниваш, даје сагласнпст на оихпве Статуте и врщи друга права 
псниваша псим пних кпја су на пснпву пдредби пвпг Статута у надлежнпсти других пргана; 

24. именује и разрещава Надзпрне пдбпре јавних предузећа шији је псниваш, даје 
сагласнпст на оихпве Статуте, на пдлуке п статусним прпменама и псниваоу других правних 
субјеката, кап и на друге пдлуке у складу са закпнпм кпјим се уређује пбављаое делатнпсти 
пд ппщтег интереса, пвим Статутпм кап и пснивашким актпм јавних предузећа; 

 25. ппставља и разрещава Јавнпг правпбранипца/правпбранитељка Опщтине и 
оегпве заменике/заменице:  

26. ппкреће ппступак за предузимаое мера у складу са закпнпм према Влади 
Републике Србије за неппступаое надлежних пргана Града у складу са Статутпм Града; 

27. дпнпси пдлуке и друге прпписе и даје аутентишна тумашеоа тих пдлука и прпписа; 
28.  прпписује прекрщаје за ппвреде прпписа Опщтине ; 
29. разматра гпдищои извещтај Защтитиника/Защтитнице грађана/грађанки п 

пствариваоу људских и маоинских права у Опщтини; 
30. дпнпси мере и преппруке за унапређеое људских и маоинских права; 
31. усваја Етишки кпдекс ппнащаоа функципнера/функципнерки ; 
32. инфпрмище јавнпст п свпм раду :  
33. пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм, Статутпм Града и пвим Статутпм . 

 
Састав Скупщтине ппщтине 

 
Састав Скупщтине Градске ппщтине 

 
Члан  18. 

 
Скупщтина Градске ппщтине има 37 пдбпрника/пдбпрница. 
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Грађани/грађанке бирају пдбпрнике/пдбпрнице Скупщтине Градске ппщтине на 
неппсредним избприма, тајним гласаоем, на шетири гпдине, схпднпм применпм закпна 
кпјим се уређују лпкални избпри. 

Избпре за пдбпрнике/пдбпрнице Скупщтине Градске ппщтине расписује 
председник/председница Скупщтине Града. 

Скупщтина Градске ппщтине сматра се кпнституисанпм избпрпм 
председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине и ппстављеоем 
секретара/секретарке Скупщтине Градске ппщтине. 

Одлука п расписиваоу избпра из става 3. пвпг шлана пбјављује се у „Службенпм листу 
Града Бепграда“.  

Мандат 
 

Члан 19. 
 

Мандат пдбпрника/пдбпрнице ппшиое да теше данпм пптврђиваоа мандата и траје 
шетири гпдине, пднпснп дп престанка мандата пдбпрника/пдбпрнице тпг сазива Скупщтине 
Градске ппщтине. 
 

Несппјивпст функција 
 

Члан 20. 
 

Одбпрник/пдбпрница не мпже бити заппслен у Управи Градске ппщтине и лице кпје 
именује, пднпснп ппставља Скупщтина  Градске ппщтине.  

Акп заппслени/заппслена у Управи Градске ппщтине буде изабран/изабрана за 
пдбпрника/пдбпрницу, права и пбавезе пп пснпву рада му/јпј мирују дпк траје оегпв/оен 
пдбпрнишки мандат. 

Данпм пптврђиваоа пдбпрнишкпг мандата лицима кпје је именпвала, пднпснп 
ппставила Скупщтина Градске ппщтине престаје функција на кпју су именпвани/именпване, 
пднпснп ппстављени/ ппстављене. 

Прпписи кпјима се уређује спрешаваое сукпба интереса при врщеоу јавних функција, 
не искљушују примену пдредаба пвпг Статута п ппслпвима кпји су пдређени кап несппјиви са 
функцијпм пдбпрника/пдбпрница у Скупщтини Градске ппщтине.  
 

 
Квпрум за пдлушиваое 

 
Члан  21. 

 
Скупщтина Градске ппщтине пдлушује акп седници присуствује већина пд укупнпг 

брпја пдбпрника/пдбпрница. 
Одлуке се дпнпсе већинпм гласпва присутних пдбпрника/пдбпрница, укпликп 

закпнпм или пвим Статутпм није друкшије пдређенп. 
Скупщтина Градске ппщтине већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница 

дпнпси Статут ппщтине, бучет, прпграм развпја Опщтине, усваја Етишки кпдекс ппнащаоа 
функципнера и пдлушује у другим слушајевима утврђеним закпнпм, Статутпм Града, пвим 
Статутпм, Ппслпвникпм Скупщтине Градске ппщтине или када Скупщтина Градске ппщтине 
такп пдлуши. 
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Сазиваое седнице 

 
Члан  22. 

 
Скупщтину Градске ппщтине сазива председник/председница Скупщтине Градске 

ппщтине, пп пптреби, а најмаое једнпм у три месеца. 
Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине дужан/дужна је да закаже 

седницу на захтев председника/председнице Градске ппщтине, Већа Градске ппщтине или 
најмаое 1/3 пдбпрника/пдбпрница, у рпку пд пет дана пд дана ппднпщеоа захтева, такп да 
дан пдржаваоа седнице буде најкасније у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа захтева. 

 
Акп председник/председница Скупщтине Градске ппщтине не закаже седницу у рпку 

из става 2. пвпг шлана, седницу мпже заказати ппднпсилац захтева, а председава 
пдбпрник/пдбпрница кпга пдреди ппднпсилац захтева. 

Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине мпже пдлпжити седницу кпју 
је сазвап/сазвала самп у слушају када не ппстпји квпрум пптребан за рад, а у другим 
слушајевима п пдлагаоу седнице пдлушује Скупщтина Градске ппщтине. 

 
Јавнпст 

 
Члан  23. 

 
Седнице Скупщтине Градске ппщтине су јавне. 
За јавнпст рада Скупщтине Градске ппщтине пдгпвпран је председник/председница 

Скупщтине Градске ппщтине  
Ппзив и материјал за седницу Скупщтине Градске ппщтине дпстављају се средствима 

инфпрмисаоа ради уппзнаваоа јавнпсти. 
Седници Скупщтине Градске ппщтине мпгу присуствпвати представници средстава 

инфпрмисаоа, пвлащћени представници, предлагаши/предлагашице, кап и друга 
заинтереспвана лица шије присуствп пдпбри председник/председница Скупщтине Градске 
ппщтине, у складу са Ппслпвникпм Скупщтине Градске ппщтине. 

Скупщтина Градске ппщтине мпже пдлушити да седница Скупщтине Градске ппщтине 
не буде јавна из разлпга безбеднпсти и других разлпга утврђених закпнпм, кпји се кпнстатују 
пре утврђиваоа дневнпг реда. 

 
Права и дужнпсти пдбпрникa/ пдбпрница 

 
Члан  24. 

 
Правп је и дужнпст пдбпрника/пдбпрнице да ушествује у раду Скупщтине Градске 

ппщтине и оених радних тела, изврщава ппверене задатке, предлаже Скупщтини Градске 
ппщтине расправу п пдређеним питаоима, ппднпси предлпге пдлука и других аката из 
надлежнпсти Скупщтине Градске ппщтине, ппставља пдбпрнишка питаоа, ппднпси 
амандмане на предлпг прпписа и ушествује у другим активнпстима Скупщтине Градске 
ппщтине. 

Правп је пдбпрника/пдбпрнице да буде сталнп и редпвнп 
пбавещтаван/пбавещтавана п питаоима пд утицаја на врщеое пдбпрнишке дужнпсти, да пд 



 11 

пргана и служби тражи ппдатке кпји су му пптребни за рад, кап и струшну ппмпћ у 
припремаоу предлпга за Скупщтину Градске ппщтине. 

Права и дужнпсти пдбпрника/пдбпрница ближе се уређују Ппслпвникпм Скупщтине 
Градске ппщтине. 

 
Накнада и друга примаоа пдбпрника/пдбпрница 

 
Члан  25. 

 
Одбпрник/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине има правп на накнаду за рад и на 

друга примаоа, у складу са пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине. 
 
 

Имунитет пдбпрника/пдбпрнице 
 

Члан  26. 
 

Одбпрник/пдбпрница не мпже бити ппзван/ппзвана на кривишну пдгпвпрнпст, 
притвпрен/притвпрена или кажоен/кажоена збпг изнетпг мищљеоа или даваоа гласа на 
седници Скупщтине Градске ппщтине и радних тела. 
 

Радна тела Скупщтине Градске ппщтине 
 

Члан  27. 
 

Скупщтина Градске ппщтине пснива стална радна тела ради разматраоа ппјединих 
питаоа из свпје надлежнпсти. 

Скупщтина Градске ппщтине, пп пптреби, пснива ппвремена радна тела ради 
разматраоа пдређенпг питаоа и изврщаваоа пдређенпг задатка из свпје надлежнпсти.  
 

Стална радна тела 
 

Члан  28. 
. 

Стална радна тела Скупщтине Градске ппщтине су Савети и Кпмисије. 
Скупщтина Градске ппщтине пбразује највище 20 радних тела. 
Стална радна тела дају мищљеое п предлпзима пдлука и других аката кпје дпнпси 

Скупщтина Градске ппщтине и пбављају друге ппслпве, у складу са Ппслпвникпм Скупщтине 
Градске ппщтине и другим актима Опщтине 

Чланпви/шланице сталних радних тела бирају се за мандатни перипд за кпји је 
изабрана Скупщтина Градске ппщтине 

Брпј и задаци сталних радних тела, кап и права и дужнпсти 
председника/председница и шланпва/шланице сталних радних тела, утврђују се 
Ппслпвникпм Скупщтине Градске ппщтине.  
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Избпр шланпва/шланица сталних радних тела 
 

Члан 29. 
 

Скупщтина Градске ппщтине бира шланпве/шланице сталнпг раднпг тела из састава 
пдбпрника/пдбпрница и грађана/грађанки, на предлпг пдбпрнишких група, а сразмернп 
брпју пдбпрника/пдбпрница кпје имају у Скупщтини Градске ппщтине. 

Скупщтина Градске ппщтине бира из састава пдбпрника/пдбпрница вище пд 
пплпвине шланпва/шланица сталнпг раднпг тела. 
 Сталнп раднп телп на првпј седници бира председника/председницу и 
заменика/заменицу председника/ председнице, из састава свпјих шланпва/шланица. 
 Председник/председница раднпг тела бира се из реда пдбпрника/пдбпрница. 
 
 

Ппвремена радна тела 
 

Члан 30. 
 

Скупщтина Градске ппщтине, на предлпг пдбпрника/пдбпрница, 
председника/председнице Градске ппщтине или Већа Градске ппщтине, пснива ппвремена 
радна тела за разматраое пдређенпг питаоа, пднпснп за пбављаое пдређенпг задатка из 
надлежнпсти Скупщтине. 

Чланпви/шланице ппвременпг раднпг тела мпгу бити бирани/биране из састава 
пдбпрника/пдбпрница и грађана/грађанки. Председник/председница ппвременпг раднпг 
тела Скупщтине Градске ппщтине бира се из састава пдбпрника/пдбпрница. 

Актпм п псниваоу раднпг тела из става 1. пвпг шлана пдређују се: задаци раднпг тела, 
састав и брпј шланпва, време на кпје се пбразује или рпк за изврщеое задатака раднпг тела. 

 
Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине 

 
Члан  31. 

 
Скупщтина Градске ппщтине има председника/председницу. 
Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине: прганизује рад Скупщтине 

Градске ппщтине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се п 
пствариваоу јавнпсти рада Скупщтине Градске ппщтине, пптписује акта кпје дпнпси 
Скупщтина Градске ппщтине и врщи друге ппслпве утврђене закпнпм и пвим Статутпм. 

Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине бира се из реда 
пдбпрника/пдбпрница, на предлпг најмаое 1/3 пдбпрника/пдбпрница, на време пд шетири 
гпдине, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница 
Скупщтине Градске ппщтине. 

Акп ниједан пд предлпжена два кандидата/кандидаткиое не дпбије пптребну 
већину, ппступак избпра се ппнавља. Акп су предлпжена три кандидата/кандидаткиое, а 
ниједан/ниједна не дпбије пптребну већину, у другпм кругу гласаће се за два/две 
кандидата/кандидаткиое кпја/кпје су у првпм кругу дпбила/дпбиле највећи брпј гласпва. 
Акп у другпм кругу ниједан/ниједна кандидат/кандидаткиоа не дпбије пптребну већину, 
ппступак кандидпваоа и избпра се ппнавља. 
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Председник/председница Скупщтине мпже бити разрещен/разрещена и пре истека 
времена на кпји је изабран/изабрана на исти нашин на кпји је биран/бирана. 
Председник/председница Скупщтине мпже бити на сталнпм раду у Опщтини. 
 

Заменик/заменица председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине 
 

Члан  32. 
 

Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине има заменика/ заменицу 
кпји/кпја га/је замеоује у слушају оегпве/оене пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју 
дужнпст. 

Заменик/заменица председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине  бира се и 
разрещава на исти нашин кап и председник/председница Скупщтине Градске ппщтине . 

Заменик/заменица председника/председнице Скупщтине мпже бити на сталнпм раду 
у Опщтини. 

 
 

Секретар/секретарка Скупщтине Градске ппщтине   
 

Члан  33. 
 

Скупщтина Градске ппщтине има секретара/секретарку кпји се стара п пбављаоу 
струшних ппслпва у вези са сазиваоем и пдржаваоем седница Скупщтине Градске ппщтине и 
оених радних тела и рукпвпди административним ппслпвима везаним за оихпв рад. 

Секретар/секретарка Скупщтине Градске ппщтине се ппставља на предлпг 
председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине, на шетири гпдине и мпже бити 
ппнпвп ппстављен. 

За секретара/секретарку Скупщтине Градске ппщтине мпже бити ппстављенп лице са 
заврщеним правним факултетпм, пплпженим струшним испитпм за рад у прганима управе и 
радним искуствпм пд најмаое три гпдине. 

Скупщтина Градске ппщтине мпже, на предлпг председника/председнице Скупщтине 
Градске ппщтине, разрещити секретара/секретарку и пре истека мандата. 

Секретар/секретарка има заменика/заменицу кпји/кпја га/је замеоује у слушају 
оегпве/оене пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

Заменик/заменица секретара/секретарке Скупщтине Градске ппщтине се ппставља и 
разрещава на исти нашин и ппд истим услпвима кап и секретар/секретарка. 

 
 

Ппслпвник Скупщтине Градске ппщтине 
 

Члан  34. 
 

Нашин припреме, впђеое и рад седнице Скупщтине Градске ппщтине и друга питаоа 
везана за рад Скупщтине Градске ппщтине и радних тела Скупщтине Градске ппщтине 
уређују се оеним Ппслпвникпм. 

Ппслпвник дпнпси Скупщтина Градске ппщтине већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
пдбпрника/пдбпрница, на предлпг председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине, 
пдбпрнишке групе или 10 пдбпрника/пдбпрница. 
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2. Изврщни пргани Ппщтине 

 
Члан 35. 

 
Изврщни пргани Опщтине су председник/председница Градске ппщтине и Веће 

Градске ппщтине. 
 

2.1.Председник/председница Градске ппщтине 
 
 

Избпр председника/председнице Градске Ппщтине 
 

Члан 36. 
 

Председник/председница Градске ппщтине бира Скупщтина Градске ппщтине, из 
реда пдбпрника/пдбпрница, на време пд шетири гпдине, тајним гласаоем, већинпм гласпва 
пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница. 

Председник/председница Градске ппщтине има заменика/заменицу кпји/кпја га/је 
замеоује у слушају оегпве/оене пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

Председник/председница Скупщтине Градске ппщтине предлаже 
кандидата/кандидаткиоу за председника/председницу Градске ппщтине. 

Кандидат/кандидаткиоа за председника/председницу Градске ппщтине предлаже 
кандидата/кандидаткиоу за заменика/заменицу председника/председнице Градске 
ппщтине из реда пдбпрника/пдбпрница, кпга/кпју бира Скупщтина Градске ппщтине на исти 
нашин кап председника/ председницу Градске ппщтине. 

Председнику/председници и заменику/заменици председника/председнице Градске 
ппщтине избпрпм на пве функције престаје мандат пдбпрника/пдбпрнице у Скупщтини 
Градске ппщтине.  

 
 

Надлежнпст 
 

Члан  37. 
Председник/председница Градске ппщтине :  
1. представља и заступа Опщтину; 
2. предлаже нашин рещаваоа питаоа п кпјима пдлушује Скупщтина Градске ппщтине; 
3. наредбпдавац је за изврщеое бучета; 
4. усмерава и усклађује рад Управе Градске ппщтине; 
5. дпнпси ппјединашне акте за кпје је пвлащћен/пвлащћена закпнпм, Статутпм  или 

пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине; 
6. инфпрмище јавнпст п свпм раду ; 
7. пбразује струшна саветпдавна радна тела за ппједине ппслпве из свпје надлежнпсти; 
8. даје сагласнпст на ппщте акте кпјим се уређују брпј и структура заппслених у устанпвама 
кпје се финансирају из бучета Опщтине и на брпј и структуру заппслених и других лица кпја 
се ангажују на пствариваоу прпграма или дела прпграма кприсника бучета ппщтине; 



 15 

9. пдлушује п даваоу на кприщћеое, пднпснп у закуп, кап и п птказу угпвпра п даваоу на 
кприщћеое , пднпснп у закуп и стављаое хипптеке на неппкретнпсти кпје кпристе пргани 
Опщтине, уз сагласнпст Дирекције за импвину Републике Србије. 
10.  врщи и друге ппслпве утврђене Статутпм и другим актима Опщтине 
 
2.2. Веће Градске ппщтине 
 

Члан  38. 
 

Веће Градске ппщтине шине председник/председница Градске Опщтине, 
заменик/заменица председника/председнице Градске Опщтине и 9 шланпва/шланица кпје 
бира Скупщтина Градске ппщтине на перипд пд шетири гпдине, тајним гласаоем, већинпм 
пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине. 

Председник/председница Градске ппщтине је председник/председница Већа Градске 
ппщтине. 

Заменик/заменица председника/председнице Градске ппщтине је шлан/шланица Већа 
Градске ппщтине пп функцији. 

Кандидате/кандидаткиое за шланпве/шланице Већа Градске ппщтине предлаже 
кандидат/кандидаткиоа за председника/председницу Градске ппщтине. 

Када пдлушује п избпру председника/председнице и заменика/заменице 
председника/председнице Градске ппщтине, Скупщтина Градске ппщтине истпвременп 
пдлушује и п избпру шланпва/шланица  Већа Градске ппщтине. 

Чланпви/шланице Већа Градске ппщтине кпје бира Скупщтина Градске ппщтине не 
мпгу истпвременп бити и пдбпрници/пдбпрнице, а мпгу бити задужени за једну или вище 
пбласти из надлежнпсти Опщтине. 

Одбпрник/пдбпрница кпји буде изабран/изабрана за шлана/шланицу Већа Градске 
ппщтине  престаје пдбпрнишки мандат. 

Чланпви/шланице Већа Градске ппщтине мпгу бити на сталнпм раду у Опщтини. 
 

 
 

Надлежнпст 
 

Члан 39. 
 

Веће Градске ппщтине :  

1) предлаже Статут, бучет и друге пдлуке и акте кпје дпнпси Скупщтина Градске ппщтине; 
2) неппсреднп изврщава и стара се п изврщаваоу пдлука и других аката Скупщтине Градске 

ппщтине; 
3) дпнпси пдлуку п привременпм финансираоу у слушају да Скупщтина Градске ппщтине не 

дпнесе бучет пре ппшетка фискалне гпдине; 
4) врщи надзпр над радпм Управе Градске ппщтине, ппнищтава или укида акте Управе 

Градске ппщтине  кпји нису у сагласнпсти са закпнпм, Статутпм ппщтине или другим 
пдлукама кпје дпнпси Скупщтина Градске ппщтине; 

5) врщи надзпр над наменским кприщћеоем средстава кприсника бучета Опщтине, 
разматра извещтај п раду и даје сагласнпст на прпграм рада кприсника бучета; 

5а) Именује и разрещава директпре/директпрке јавних предузећа шији је псниваш ; 
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5б) Даје сагласнпст јавнпм предузећу шији је псниваш Опщтина на гпдищое прпграме 
ппслпваоа, на финансијске извещтаје, на пдлуке п задуживаоу јавних предузећа, на 
пдлуке п улагаоу капитала, на пдлуке п расппдели дпбити, пднпснп нашину ппкрића 
губитака , на пдлуку п даваоу гаранција, авала, јемства, залпга и других средстава 
пбезбеђеоа за ппслпве кпји нису из пквира делатнпсти пд ппщтег интереса , на пдлуку п 
распплагаоу, (прибављаоу и птуђеоу) средствима у јавнпј свпјини кпја су пренета у 
свпјину јавнпг предузећа веће вреднпсти, кпја су у неппсреднпј функцији пбављаоа 
делатнпсти пд ппщтег интереса утврђених пснивашким актпм, на акт п прпцени 
вреднпсти капитала и исказиваоу тпг капитала у акцијама ; 

6) рещава у управнпм ппступку у другпм степену п правима и пбавезама грађана/грађанки, 
предузећа и устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти 
Опщтине; 

7) стара се п изврщаваоу ппверених надлежнпсти из пквира права и дужнпсти Републике и 
Града; 

8) ппставља и разрещава нашелника/нашелницу и заменика/заменицу 
нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине, 

9) пбразује струшна саветпдавна радна тела за ппједине ппслпве из свпје надлежнпсти;  
10) предлаже Скупщтини Градске ппщтине пдлуку п задуживаоу Опщтине пп претхпднп 

прибављенпј сагласнпсти градпнашелника/градпнашелнице и прибављенпј сагласнпсти у 
складу са важећим прпписима  

11.) спрпвпди стратегију и акципни план пплитике за младе Града; пснива, прати и 
пбезбеђује функципнисаое Канцеларије за младе у Опщтини; 

12).стара се п развпју угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на свпм ппдрушју 
13) ппкреће ппступак за пцену уставнпсти или закпнитпсти закпна или другпг ппщтег акта 

Републике Србије, кап и уставнпсти и закпнитпсти Статута и другпг ппщтег акта Града 
кпјим се ппвређују права Опщтине 

14) ппднпси жалбу Уставнпм суду Републике Србије акп се ппјединашним актпм или  радопм 
државнпг пргана пнемпгућава врщеое ппслпва Опщтине; 

15)  инфпрмище јавнпст п свпм раду ; 
16) дпнпси Ппслпвник п раду на предлпг председника/председнице Градске Опщтине ; 
17) врщи друге ппслпве кпје утврди Скупщтина Градске ппщтине. 

Пплпжај председника/председнице Градске Ппщтине  у Већу Градске ппщтине  
 

Члан  40. 
 

Председник/председница Градске ппщтине, кап председник/председница Већа 
Градске ппщтине, представља Веће Градске ппщтине, сазива и впди оегпве седнице. 

Председник/председница Градске ппщтине, кап председник/председница Већа 
Градске ппщтине, пдгпвпран/пдгпвпрна је за закпнитпст рада Већа Градске ппщтине. 

Председник/председница Градске ппщтине, кап председник/председница Већа 
Градске ппщтине, дужан/дужна је да пбустави пд примене акт Већа Градске ппщтине за кпји 
сматра да није сагласан закпну. 
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Нашин пдлушиваоа 
 

Члан 41. 
 

Веће Градске ппщтине  мпже да пдлушује акп седници присуствује већина пд укупнпг 
брпја оегпвих шланпва/шланица. 

Веће Градске ппщтине пдлушује већинпм гласпва присутних шланпва/шланица, акп 
закпнпм или другим актпм за ппједина питаоа није предвиђена друга већина.  

 
 

Ппслпвник Већа Градске ппщтине  
 

Члан 42. 
 

Организација, нашин рада и пдлушиваоа Већа Градске ппщтине, ближе се уређује 
Ппслпвникпм п раду, у складу са закпнпм и пвим Статутпм. 

 
Ппднпщеое извещтаја Скупщтини Градске ппщтине  

 
Члан 43. 

 
Председник/председница Градске ппщтине и Веће Градске ппщтине дужни су да 

редпвнп извещтавају Скупщтину Градске ппщтине,  пп сппственпј иницијативи или на оен 
захтев, а најмаое једнпм гпдищое п изврщаваоу аката Скупщтине Градске ппщтине. 

 
    

Разрещеое, пставка и престанак мандата изврщних пргана ппщтине 
 

Члан 43а 
 

Председник/председница Градске ппщтине мпже бити разрещен/разрещена пре 
истека времена на кпје је биран/бирана, на пбразлпжени предлпг најмаое трећине 
пдбпрника/пдбпрница, на исти нашин на кпји је изабран/изабрана. Разрещеоем или 
пставкпм председника/председнице Градске ппщтине престаје мандат заменику/заменици 
председника/председнице Градске ппщтине и Већа Градске ппщтине. 

Председник/председница, заменик/заменица председника/председнице Градске 
ппщтине или шлан/шланица Већа Градске ппщтине кпји су разрещени/разрещене или су 
ппднели/ппднеле пставку, пстају на дужнпсти и врще текуће ппслпве дп избпра нпвпг 
председника/председнице, заменика/заменице председника/председнице Градске 
ппщтине или шлана/шланице Већа Градске ппщтине. 

Заменик/заменица председника/председнице Градске ппщтине пднпснп 
шлан/шланица Већа Градске ппщтине мпгу бити разрещени/разрещене пре истека времена 
на кпје су бирани/биране, на пбразлпжени предлпг председника/председнице Градске 
ппщтине или најмаое једне трећине пдбпрника/пдбпрница, на исти нашин на кпји су 
изабрани/изабране. 

Истпвременп са предлпгпм за разрещеое заменика/заменице 
председника/председнице Градске ппщтине или шлана/шланице Већа Градске ппщтине, 
председник/председница Градске ппщтине је дужан/дужна да Скупщтини Градске ппщтине 
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ппднесе предлпг за избпр нпвпг заменика/заменице председника/председнице Градске 
ппщтине или шлана/шланице Већа Градске ппщтине, кпје истпвременп дпнпси пдлуку п 
разрещеоу и избпру. 

Престанкпм мандата Скупщтине Градске ппщтине престаје мандат изврщних пргана 
Градске ппщтине, с тим да пни врще текуће ппслпве из свпје надлежнпсти дп ступаоа на 
дужнпст нпвих изврщних пргана, пднпснп председник/председнице и шланпва/шланица 
привременпг пргана акп je Скупщтини Градске ппщтине мандат престап збпг распущтаоа. 
 

Чланпви 44,45, 46, и наслпви изнад пвих шланпва брищу се 
 
 
 

3. Управа Градске ппщтине 
 

Члан 47. 
 

За врщеое управних ппслпва у пквиру права и дужнпсти Опщтине и пдређених 
струшних ппслпва за пптребе Скупщтине Градске ппщтине, председника/председнице и Већа 
Градске ппщтине, пбразује се Управа Градске ппщтине кап јединствен прган Опщтине. 
 

Надлежнпст 
 

Члан 48. 
 

Управа Градске ппщтине: 
1) припрема прпписе и друге акте кпје дпнпсе Скупщтина Градске ппщтине, 

председник/председница Градске Опщтине  и Веће Градске ппщтине; 
2) изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине Градске ппщтине, 

председника/председнице Градске Опщтине  и Већа Градске ппщтине ; 
3) рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима 

грађана/грађанки, предузећа, устанпва и других прганизација у управним стварима из 
надлежнпсти Опщтине; 

4) пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих 
аката Скупщтине Градске ппщтине; 

5) изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп Опщтини; 
6) пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврде Скупщтина Градске ппщтине, 

председник/председница Градске ппщтине  и Веће Градске ппщтине. 
Управа Градске ппщтине дпставља извещтај п свпм раду на изврщаваоу ппслпва из 

надлежнпсти Опщтине и ппверених ппслпва Скупщтини Градске ппщтине, 
председнику/председници Градске ппщтине и Већу Градске ппщтине пп пптреби , а најмаое 
једнпм гпдищое. 

 
Рукпвпђеое Управпм Градске ппщтине 

 
Члан  49. 

 
Управпм Градске ппщтине  рукпвпди нашелник/нашелница. 
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Нашелника/нашелницу Управе Градске ппщтине ппставља Веће Градске ппщтине, на 
пснпву јавнпг пгласа, на пет гпдина. 

За нашелникa/нашелницу Управе Градске ппщтине мпже бити ппстављенп лице кпје 
има заврщен правни факултет, пплпжен испит за рад у прганима државне управе и најмаое 
пет гпдина раднпг искуства у струци. 

Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине има заменика/заменицу кпји/кпја га/ју 
замеоује у слушају оегпве/оене пдсутнпсти или спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

Заменик/заменица нашелника/нашелнице се ппставља на исти нашин и ппд истим 
услпвима кап нашелник/нашелница. 

 
Унутращое прганизаципне јединице 

 
Члан 50. 

 
У Управи Градске ппщтине, за врщеое српдних ппслпва, пбразују се унутращое 

прганизаципне јединице. 
Рукпвпдипце/рукпвпдитељке унутращоих прганизаципних јединица у Управи 

Градске ппщтине  расппређује нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине. 
 
 

Пдгпвпрнпст за рад 
 

Члан 51. 
 

Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине за свпј рад и рад Управе Градске 
ппщтине пдгпвара Скупщтини Градске ппщтине и Већу Градске ппщтине, у складу са пвим 
Статутпм и актпм п прганизацији Управе Градске ппщтине. 

Нашелник/нашелница и заменик/заменица нашелника/нашелнице Управе Градске 
ппщтине мпгу ппднети пставку или бити разрещени/разрещене на пбразлпжени предлпг 
председника/председнице Градске ппщтине или три  шлана/шланице Већа Градске ппщтине. 

Веће Градске ппщтине је дужнп да размптри пдгпвпрнпст нашелника/нашелнице 
Управе Градске ппщтине  акп Скупщтина Градске ппщтине  не прихвати извещтај п раду 
Управе Градске ппщтине или акп нашелник/нашелница не дпстави извещтај п раду у складу са 
шланпм  48. пвпг Статута. 

 
 

Ппмпћници/ппмпћнице председника/председнице Градске ппщтине 
 

Члан 52. 
 

У Управи Градске ппщтине мпгу се ппставити ппмпћници/ппмпћнице 
председника/председнице Градске ппщтине за ппједине пбласти . 

Ппмпћници/ппмпћнице председника/председнице Градске ппщтине ппкрећу 
иницијативе, предлажу прпјекте и дају мищљеоа у вези са питаоима кпја су пд знашаја за 
развпј Опщтине у пбластима за кпје су ппстављени/ппстављене и врще друге ппслпве 
утврђене актпм п прганизацији Управе Градске ппщтине. 

Ппмпћнике/ппмпћнице председника/председнице Градске ппщтине ппставља и 
разрещава председник/председница Градске ппщтине. 
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У Управи Градске ппщтине мпже бити ппстављенп највище 3 ппмпћника/ппмпћнице 
председника/председнице Градске ппщтине. 
 
 

Уређеое Управе Градске ппщтине 
 

Члан 53. 
 
 Акт п прганизацији Управе Градске ппщтине дпнпси Скупщтина Градске ппщтине на 
предлпг Већа Градске ппщтине.  
 Акт п унутращоем уређеоу и систематизацији Управе Градске ппщтине дпнпси 
нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине уз сагласнпст Већа Градске ппщтине. 
 

Међуспбни пднпси пргана Управе Градске ппщтине  и пргана Града 
 
 
                                                               Члан 54.   
 

Однпси пргана Града и Опщтине, кап и међуспбни пднпси пргана градских ппщтина у 
пствариваоу свпјих права и дужнпсти утврђених Статутпм Града, заснивају се на сарадои и 
дпгпвараоу. 

Органи Опщтине у врщеоу свпјих ппслпва: 
1. дају прганима Града иницијативе за уређиваое или дпнпщеое, пднпснп измену 

прпписа из надлежнпсти Града и за предузимаое мера пд знашаја за пствариваое права и 
дужнпсти Градске ппщтине; 

2. траже мищљеое пд надлежнпг пргана Града п примени прпписа и других ппщтих 
аката Града; 

3. ушествују у припремаоу прпписа Града шија је садржина пд ппсебнпг знашаја за 
пствариваое права и дужнпсти Опщтине и рад пргана Опщтине; 

4. врще и друге ппслпве у складу са Статутпм Града  и другим прпписима. 
 

 
Члан 55. 

 
Надлежни прган Опщтине је дужан да пргану Града кпји врщи надзпр над радпм и 

актима тпг пргана, благпвременп дпстави тражене ппдатке, списе и исправе. 
За дпстављаое тражених ппдатака, списа и исправа пдгпвпран је 

председник/председница Градске ппщтине, пднпснп секретар/секретарка Скупщтине 
Градске ппщтине акп се надзпр врщи над радпм и актима Скупщтине Градске ппщтине. 
 

Члан 56. 
 

Скупщтина Градске ппщтине мпже затражити пд надлежнпг пргана Града, када прган 
Града не врщи ппслпве утврђене Статутпм Града  да ппступа у складу са Статутпм Града. 

Акп прган Града и ппсле уппзпреоа не врщи те ппслпве дуже пд месец дана, 
Скупщтина ппщтине мпже да затражи да Влада Републике Србије предузме мере у складу са 
закпнпм. 
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Примена прпписа п управнпм ппступку 
 

Члан 57. 
 

У ппступку пред Управпм Градске ппщтине, у кпјем се рещава п правима, пбавезама и 
интересима грађана/грађанки и правних лица, примеоују се прпписи п управнпм ппступку.  

Ппслпве Управе Градске ппщтине кпји се пднпсе на пствариваое права, пбавеза и 
интереса грађана/грађанки и правних лица мпгу пбављати лица кпја имају прпписану 
щкплску спрему, пплпжен струшни испит за рад у прганима државне управе и пдгпварајуће 
раднп искуствп, у складу са закпнпм и другим прпписпм. 

 
 

Сукпб надлежнпсти 
 

Члан 58. 
 

Веће Градске ппщтине рещава сукпб надлежнпсти између Управе Градске ппщтине и 
других ималаца јавних пвлащћеоа кад на пснпву пдлуке Скупщтине Градске ппщтине  
пдлушују п ппјединим правима грађана/грађанки, правних лица или других странака. 

Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине рещава сукпб надлежнпсти између 
унутращоих прганизаципних јединица. 
 

Изузеће 
 

Члан 59. 
 

О изузећу нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине рещава Веће Градске 
ппщтине. 

О изузећу службенпг лица у Управи Градске ппщтине рещава нашелник/нашелница. 
 

 
 

Ппщтинскп  јавнп правпбранилащтвп 
 

Члан 60. 
 

Ппслпве правне защтите импвинских права и интереса Опщтине пбавља Опщтинскп 
јавнп правпбранилащтвп. 

Делпкруг, прганизација и рад Опщтинскпг јавнпг правпбранилащтва уређује се 
ппсебнпм пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине. 
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IV  -ФИНАНСИРАОЕ ППСЛПВА ППШТИНE 
 
 

Члан 61. 
 

За пбављаое ппслпва из надлежнпсти Опщтине утврђених Уставпм, закпнпм и 
Статутпм Града, кап и за пбављаое ппверених ппслпва Опщтини припадају прихпди и 
примаоа утврђени ппсебнпм пдлукпм Скупщтине Града кпја се дпнпси за календарску 
гпдину.  

 
 

Извпри средстава и ненаменски карактер средстава 
 

Члан  62. 
 

Ппслпви Опщтине финансирају се из извпрних и уступљених прихпда, трансфера, 
примаоа пп пснпву задуживаоа и других прихпда и примаоа утврђених закпнпм. 

Прихпди из става 1. пвпг шлана су ппщти прихпд бучета Опщтине, псим пних шији је 
наменски карактер утврђен закпнпм. 

Средства бучета Опщтине, кпристе се у складу са закпнпм и пдлукпм п бучету 
Опщтине. 

Одлука п бучету Опщтине дпнпси се схпднпм применпм закпна кпјим се уређује 
дпнпщеое бучета јединице лпкалне сампуправе. 

 
 

Изврщеое прихпда бучета Ппщтине шија је намена утврђена закпнпм 
 

Члан 63.  
 

Прихпди бучета Опщтине шија је намена утврђена закпнпм (у даљем тексту: наменски 
прихпди бучета), кпристе се према прпграму кпји дпнпси надлежни прган Опщтине за 
календарску гпдину (у даљем тексту: гпдищои прпграм). 

Гпдищои прпграм мпра бити усклађен са прпгрампм развпја Опщтине, пднпснп 
пдгпварајуће делатнпсти и динамикпм финансираоа утврђенпм тим актима Опщтине. 

Председник/председница Градске ппщтине је дужан/дужна да 
градпнашелнику/градпнашелници, прекп прганизаципне јединице Градске управе надлежне 
за финансије, дпставља трпмесешни извещтај п изврщеоу наменских прихпда бучета. 

Када градпнашелник/градпнашелница, на пснпву извещтаја 
председника/председнице Градске ппщтине и мищљеоа прганизаципне јединице Градске 
управе из става 3.пвпг шлана, пцени да се наменски прихпди бучета трпще супрптнп пдлуци 
п бучету Опщтине, пднпснп гпдищоем прпграму, налпжиће надлежнпј служби да изврщи 
кпнтрплу наменскпг трпщеоа тих прихпда. 

Када градпнашелник/градпнашелница, на пснпву извещтаја 
председника/председнице Градске ппщтине и мищљеоа прганизаципне јединице Градске 
управе из става 3. пвпг шлана, пцени да се наменски прихпди бучета не трпще ефикаснп или 
ефективнп, уппзприће на тп председника/председницу Опщтине и истпвременп му 
пдредити рпк у кпме је дужан/дужна да пбезбеди ефикаснп и ефективнп трпщеое 
наменских прихпда бучета. 
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У слушају да председник/председница Опщтине и ппсле уппзпреоа не пбезбеди 
ефикаснп и ефективнп трпщеое наменских прихпда бучета, градпнашелник/градпнашелница 
мпже привременп пбуставити прилив наменских прихпда бучета Опщтини, п шему 
пбавещтава Скупщтину ппщтине ради предузимаоа пдгпварајућих мера. О привременпј 
пбустави прилива наменских средстава бучета Опщтини, градпнашелник/градпнашелница 
пбавещтава Скупщтину града на првпј нареднпј седници. 

 
 

Распплагаое прихпдима и примаоима и задуживаое Ппщтине 
 

Члан 64. 
 

Опщтина  сампсталнп распплаже прихпдима и примаоима кпји јпј припадају, у 
складу са пдлукпм п бучету Опщтине. 

Опщтина се мпже задуживати и закљушивати угпвпре п кредиту, у складу са закпнпм, 
пп претхпднп прибављенпј сагласнпсти  Скупщтине Града. 

 
 

Бучет и заврщни рашун бучета Ппщтине 
 

Члан  65.  
 

Опщтина  има бучет у кпјем се исказују сви оени прихпди и примаоа, расхпди и 
издаци. 

Бучет Опщтине израђује се на нашин предвиђен закпнпм и дпнпси се за једну 
календарску гпдину. 

Пп истеку гпдине за кпју је бучет дпнет, Скупщтина ппщтине дпнпси заврщни рашун 
бучета Опщтине, у складу са закпнпм. 

Бучет Опщтине  и Заврщни рашун бучета Опщтине дпступни су јавнпсти. 
 
 

Пдгпвпрнпст за изврщеое бучета 
 

Члан 66.  
За изврщеое бучета Опщтине, председник/председница Градске ппщтине  пдгпвара 

Скупщтини Градске ппщтине. 
Управа Градске ппщтине  пбавезна је да редпвнп прати изврщеое бучета и најмаое 

два пута гпдищое пбавещтава председника/председницу Градске ппщтине. 
 

Надзпр над наменским кприщћеоем средстава кприсника бучета 
 

Члан  67.  
 

Опщтина врщи надзпр над наменским кприщћеоем средстава кприсника бучета 
Опщтине. 
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Сагласнпст на брпј и структуру заппслених кпд кприсника бучета Ппщтине 

 
Члан 68. 

 
Опщтина даје сагласнпст на ппщте акте прганизација шији се рад финансира из бучета 
Опщтине  кпјима се уређују брпј и струкура заппслених и даје сагласнпст на брпј и структуру 
заппслених и других лица кпја се ангажују на пствариваоу прпграма или делпва прпграма 
кприсника бучета Опщтине, у складу са закпнпм. 
 
 

Увпђеое сампдппринпса 
 

Члан 69. 
 

За финансираое пдређених пптреба, пднпснп за реализацију пдређених прпјеката на 
ппдрушју или делу ппдрушја Опщтине, мпже се расписати сампдппринпс. 

Одлуку п увпђеоу сампдппринпса дпнпсе грађани/грађанке референдумпм, у складу 
са закпнпм и пвим Статутпм. 

. 
 

Утврђиваое предлпга пдлуке 
 

Члан 70. 
 

Предлпг пдлуке п увпђеоу сампдппринпса за ппдрушје или деп ппдрушја Опщтине 
утврђује Скупщтина Градске ппщтине. 

Иницијативу за дпнпщеое пдлуке из става 1, пвпг шлана мпже ппднети најмаое једна 
трећина пдбпрника/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине, Веће Градске ппщтине и 
грађани/грађанке путем грађанске иницијативе, на нашин и пп ппступку предвиђенпм пвим 
Статутпм. 

Уз иницијативу се ппднпси и прпграм кпјим се утврђују извпри, намена и нашин 
пбезбеђиваоа укупних финансијских средстава за реализацију прпјекта кпји је предмет 
пдлуке. 

Пп примљенпј уреднпј иницијативи, Скупщтина Градске ппщтине пдлушује п 
ппкретаоу ппступка за увпђеое сампдппринпса већинпм гласпва пд укупнпг брпја 
пдбпрника/пдбпрница. 

Када Скупщтина Градске ппщтине прихвати иницијативу за увпђеое сампдппринпса, 
дпнпси закљушак кпјим истпвременп пдређује рпк за припрему нацрта пдлуке п увпђеоу 
сампдппринпса и рпк и нашин прганизпваоа јавне расправе. 

Предлпг пдлуке п увпђеоу сампдппринпса Скупщтина Градске ппщтине утврђује 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница Скупщтине, пп ппступку 
предвиђенпм за дпнпщеое Статута, пп претхпднп пдржанпј јавнпј расправи. 
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Дпнпщеое пдлуке п увпђеоу сампдппринпса 
 

Члан 71. 
 

Одлуку п увпђеоу сампдппринпса дпнпсе грађани/грађанке кпји имају избпрнп 
правп и пребивалищте на ппдрушју на кпјем се средства прикупљају. 

Одлуку из става 1. пвпг шлана дпнпсе и грађани/грађанке кпји немају избпрнп правп и 
пребивалищте на ппдрушју на кпјем се средства прикупљају акп на тпм ппдрушју имају 
неппкретну импвину, а средствима сампдппринпса се ппбпљщавају услпви кприщћеоа те 
импвине. 

Одлука се сматра дпнетпм када се за оу изјасни већина пд укупнпг брпја 
грађана/грађанки из ст. 1. и 2. пвпг шлана. 

. 
 

Пбјављиваое пдлуке п увпђеоу сампдппринпса 
 

Члан 72. 
 

Одлука п увпђеоу сампдппринпса се пбјављује на нашин на кпји се пбјављују акти 
Опщтине. 

Одлука из става 1. пвпг шлана, са спискпм грађана/грађанки кпји су у пбавези да 
плаћају сампдппринпс, дпставља се исплатипцу шије је седищте ван ппдрушја на кпјем се 
средства прикупљају. 

 
 

Наменски карактер средстава сампдппринпса 
 

Члан  73. 
 

Нпвшана средства кпја се прикупљају на пснпву пдлуке п сампдппринпсу прихпд су 
бучета и стрпгп су наменскпг карактера. 
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V– НЕППСРЕДНП УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ У ПБАВЉАОУ ППСЛПВА ППШТИНЕ 
 

Пблици неппсредне сампуправе 
 

Члан 74. 
 

Грађани/грађанке кпји имају бирашкп правп и пребивалищте на теритприји Опщтине 
ушествују у пдлушиваоу п ппслпвима Опщтине: пствариваоем грађанске иницијативе, на 
збпрпвима грађана/грађанки и референдумпм, у складу са закпнпм и пвим Статутпм. 
 
 

Грађанска иницијатива 
 

Члан 75. 
 

Грађани/грађанке путем грађанске иницијативе предлажу Скупщтини Градске 
ппщтине дпнпщеое акта кпјим ће уредити пдређенп питаое из надлежнпсти Опщтине, 
прпмену Статута или других аката и расписиваое референдума у складу са закпнпм и пвим 
Статутпм. 

Управа Градске ппщтине пружа струшну ппмпћ грађанима/грађанкама  приликпм 
фпрмулисаоа предлпга садржанпг у иницијативи из става 1. пвпг шлана.  

За пунпважнп ппкретаое грађанске иницијативе пптребан је пптпис најмаое 3% 
бираша/бирашица, кпји су уписани у бирашки списак на дан предаје иницијативе, акп закпнпм 
или пвим Статутпм није утврђен други брпј. 

 
 

Садржина грађанске иницијативе 
 

Члан 76. 
 

Грађани/грађанке ушествују у грађанскпј иницијативи пптписиваоем пдгпварајућег 
предлпга. 

Предлпг из става 1. пвпг шлана мпра бити пбразлпжен и сашиоен такп да се из оега 
јаснп виде правци прпмена, пднпснп рещеоа п кпјима Скупщтина Градске ппщтине  треба да 
се изјасни. 

. 
Иницијативни пдбпр 

 
Члан 77. 

 
Ради пствариваоа грађанске иницијативе грађани/грађанке пбразују иницијативни 

пдбпр кпји има 5 шланпва/шланица кпји имају бирашкп правп. 
Иницијативни пдбпр мпже пбразпвати ппсебне пдбпре за прикупљаое пптписа, у 

складу са закпнпм. 
Иницијативни пдбпр дпставља листу пптписника грађанске иницијативе Скупщтини 

Градске ппщтине. 
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Ппступаое Скупщтине Градске ппщтине  пп иницијативи 
 

Члан 78. 
 

Скупщтина Градске ппщтине дужна је да пдржи расправу п предлпгу и да дпстави 
пбразлпжен пдгпвпр грађанима/грађанкама у рпку пд 60 дана пд дана дпбијаоа предлпга. 
 
 
 

Збпр грађана/грађанки 
 

Члан 79. 
 

Збпр грађана/грађанки расправља и даје предлпге п питаоима из надлежнпсти 
пргана Опщтине 
 

Сазиваое збпра 
 

Члан 80. 
 

Збпр грађана/грађанки сазива се за ппдрушје месне заједнице или другпг пблика 
месне сампуправе. 

Збпр грађана/грађанки сазива председник/председница месне заједнице, пднпснп 
другпг пблика месне сампуправе или лице пвлащћенп актпм месне заједнице, пднпснп 
другпг пблика месне сампуправе, најмаое 15 дана пре пдржаваоа Збпра (у даљем тексту: 
сазиваш/сазивашица). 

Сазиваш/сазивашица је дужан/дужна да сазпве збпр грађана/грађанки на захтев 3% 
бираша/бирашица са пребивалищтем на ппдрушју за кпје се сазива збпр грађана/грађанки. 

Предлпг за сазиваое Збпра мпже упутити прган Опщтине надлежан за пдлушиваое п 
питаоу кпје се разматра на збпру. 

О сазванпм збпру грађани/грађанке се пбавещтавају истицаоем акта п сазиваоу 
Збпра на пгласним таблама на ппдрушју месне заједнице, пднпснп другпг пблика месне 
сампуправе или на други упбишајен нашин. 

Сазиваш/сазивашица је пбавезан да пбавести Управу Градске ппщтине п пдржаваоу 
Збпра. 
 
 

Рад збпра и утврђиваое ставпва Збпра 
 

Члан 81. 
 

Збпрпм грађана/грађанки председава сазиваш/сазивашица или лице кпје пн пвласти. 
Збпр грађана/грађанки разматра предлпге и заузима ставпве п оима акп му 

присуствује 3% грађана/грађанки кпји имају бирашкп правп са ппдрушја месне заједнице за 
кпју је сазван Збпр. 

Збпр грађана/грађанки већинпм гласпва присутних грађана/грађанки усваја захтеве и 
предлпге и упућује их надлежним прганима Опщтине  
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Нашин рада и нашин утврђиваоа ставпва Збпра уређују се пдлукпм Скупщтине Градске 
ппщтине. 

 
Управа Градске ппщтине дужна је да пружи струшну ппмпћ грађанима/грађанкама 

приликпм фпрмулисаоа предлпга, пднпснп захтева збпра грађана/грађанки, а пре оихпвпг 
упућиваоа надлежним прганима Опщтине. 

 
 

Ппступаое надлежнпг пргана Ппщтине пп пдржанпм збпру 
 

Члан  82. 
 

Органи Опщтине дужни су да у рпку пд 60 дана пд дана пдржаваоа збпра 
грађана/грађанки, размптре захтеве и предлпге грађана/грађанки, заузму став п оима, 
пднпснп дпнесу пдгпварајућу пдлуку или меру и п тпме пбавесте грађане/грађанке. 
 

Референдум 
 

Члан 83. 
 

Скупщтина Градске ппщтине мпже на сппствену иницијативу да распище референдум 
п питаоима из свпје надлежнпсти, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница. 

Референдум п питаоу из става 1. пвпг шлана, кпји се расписује за ппдрушје Опщтине. 
Скупщтина Градске ппщтине дужна је да распище на предлпг кпји ппднесе најмаое 10% 
бираша/бирашица са пребивалищтем на теритприји Опщтине, кпји су уписани у бирашки 
списак на дан предаје предлпга за расписиваое референдума, на нашин утврђен закпнпм и 
пвим Статутпм. 

Скупщтина Градске ппщтине дужна је да распище референдум на делу ппдрушја 
Опщтине пднпснп на ппдрушју пдређене месне заједнице п питаоу кпје се пднпси на 
пптребе станпвнищтва тпг дела Опщтине, на предлпг кпји ппднесе најмаое 10% 
бираша/бирашица са пребивалищтем на ппдрушју дате месне заједнице. 

Предлпзи из ст. 2. и 3. пвпг шлана мпрају бити пптписани пд стране свих 
бираша/бирашица- ппднпсилаца предлпга и пверени, у складу са закпнпм. 

 
 

Расписиваое референдума 
 

Члан 84. 
 

Акт п расписиваоу референдума дпнпси Скупщтина Градске ппщтине. 
Од дана расписиваоа дп дана спрпвпђеоа референдума не мпже прптећи маое пд 

30 дана ни вище пд 90 дана. 
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Пдлушиваое грађана референдумпм 
 

Члан 85. 
 

Одлука путем референдума, дпнета је акп се за оу изјаснила већина 
грађана/грађанки кпја је гласала, ппд услпвпм да је гласалп вище пд пплпвине укупнпг брпја 
грађана/грађанки са правпм изјащоаваоа на референдуму, у складу са закпнпм. 

 
 

Oбавезнпст пдлуке 
 

Члан 86. 
 

Одлука дпнета на референдуму, је пбавезна и Скупщтина Градске ппщтине не мпже је 
ставити ван снаге, нити изменама и дппунама меоати оену сущтину у перипду пд гпдину 
дана пд дана дпнпщеоа пдлуке. 
 
 
VI – МЕСНА САМПУПРАВА 
 
 

Пблици месне сампуправе 
 

Члан  87. 
 

Ради задпвпљаваоа пптреба и интереса пд неппсреднпг знашаја за грађане/грађанке 
са пдређенпг ппдрушја, у Опщтини пснивају се месне заједнице и други пблици месне 
сампуправе. 

Месна заједница, пднпснп други пблик месне сампуправе пснива се за: шетврт, репн, 
стамбени блпк, улицу, деп једне или вище улица, кпји представља прпстпрну, функципналну 
и урбанистишку целину и где ппстпји међуспбна интересна ппвезанпст грађана/грађанкки и 
мпгућнпст оихпвпг прганизпваоа. 

Месна заједница, пп правилу, пбухвата ппдрушје са приближнп истим брпјем 
станпвника/станпвница. 

 
 

Правни статус месне заједнице 
 

Члан 88. 
 

Месна заједница и други пблик месне сампуправе има свпјствп правнпг лица, у 
пквиру права и дужнпсти утврђених пвим Статутпм и пдлукпм п псниваоу. 

Месна заједница има свпј пешат и рашун. 
Месна заједница има правп кприщћеоа на стварима у јавнпј свпјини Града, у складу 

са закпнпм и прпписпм, пднпснп другим актпм Града. 
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Псниваое, прпмена ппдрушја и укидаое месне заједнице 
 

Члан 89. 
 

Скупщтина Градске ппщтине пдлушује п пбразпваоу нпве, прпмени ппдрушја и 
укидаоу месне заједнице на свпм ппдрушју, већинпм пд укупнпг брпја 
пдбпрника/пдбпрница Скупщтине, пп претхпднп прибављенпм мищљеоу грађана/грађанки 
са тпг ппдрушја. 

Актпм п псниваоу месне заједнице уређују се нарпшитп: назив и ппдрушје месне 
заједнице, ппслпви месне заједнивце, пргани, средства за рад, јавнпст рада и пбавещтаваое 
грађана/грађанки. 

Актима месне заједнице, у складу са Статутпм Опщтине и пдлукпм п псниваоу месне 
заједнице, утврђују се ппслпви кпје врщи, пргани и ппступак избпра, прганизација и рад 
пргана, нашин пдлушиваоа и друга питаоа пд знашаја за рад месне заједнице. 

 
 

Права и дужнпсти месне заједнице 
 

Члан  90. 
 

Месна заједница, у складу са Статутпм Опщтине и пдлукпм п псниваоу, разматра 
питаоа кпја се пднпсе на ствараое бпљих услпва живпта у меснпј заједници, а нарпшитп на: 
- бригу п деци, старим лицима и лицима са ппсебним пптребама, 
- защтиту и унапређеое живптне средине, 
- уређеое и пдржаваое насеља и зелених ппврщина, 
- стаое пбјеката кпмуналне инфраструктуре и квалитет кпмуналних услуга, 
- снабдеваое и защтиту пптрпщаша, 
- расппред ппслпвнпг прпстпра и утврђиваое раднпг времена... 
- пдржаваое културних и сппртских манифестација, кап и активнпсти везане за пдмпр и 
рекреацију старих лица, 
- пдржаваое стамбених зграда, 
- кпмуналну зппхигијену, 
- прганизпваое прптивппжарне защтите, 
- и друга питаоа пд знашаја за грађане/грађанке са свпг ппдрушја. 
 
У врщеоу ппслпва из става 1. пвпг шлана, месна заједница: 
- упућује иницијативе надлежним прганима Опщтине и Града за уређиваое пдређених 
питаоа и измену прпписа и других аката из надлежнпсти Опщтине, пднпснп Града, 
- пстварује сарадоу са другим месним заједницама, удружеоима грађана/грађанки, 
устанпвама и јавним предузећима кпје је пснпвап Град, пднпснп Опщтина, прганима 
Опщтине, невладиним и другим прганизацијама, 
- прганизује кпнкретне активнпсти грађана/грађанки и других заинтереспваних ушесника, 
- пбавещтава грађане/грађанке месне заједнице п активнпстима кпје предузима, 
- ушествује у прганизпваоу збпрпва грађана/грађанки, референдума и ппкретаоу грађанских 
иницијатива, 
- врщи и друге ппслпве, у складу са Статутпм Опщтине и актима месне заједнице. 
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У врщеоу свпјих ппслпва, месна заједница је дужна да уважава интерес грађана/грађанки 
Опщтине, пднпснп Града у целини. 
Одредбе пвпг шлана пднпсе се и на други пблик месне сампуправе у складу са пдлукпм 
Скупщтине. 

 
 

Савет месне заједнице 
 

Члан 91. 
 

У меснпј заједници пбразује се савет месне заједнице, кап представнишкп телп 
грађана/грађанки. 

Ппслпви и задаци савета, брпј шланпва/шланица, ппступак избпра, нашин пдлушиваоа 
и друга питаоа пд знашаја за рад Савета месне заједнице ближе се уређују актпм месне 
заједнице, у складу са Статутпм ппщтине и пдлукпм п псниваоу. 

  
 

Финансираое месне заједнице 
 

Члан 92. 
 

Средства за рад месне заједнице пбезбеђују се из: 
1. средстава утврђених пдлукпм п бучету Опщтине, укљушујући и сампдппринпс, 
2. дпнација и 
3. прихпда кпје месна заједница пствари свпјпм активнпщћу. 
 
Месна заједница дпнпси финансијски план на кпји сагласнпст даје надлежни прган 

Опщтине, у складу са Статутпм ппщтине. 
 

 
Ппвераваое ппслпва меснпј заједници 

 
Члан  93. 

 
Одлукпм Скупщтине града, пднпснп Опщтине мпже се свим или ппјединим месним 

заједницама ппверити врщеое пдређених ппслпва из надлежнпсти Града, пднпснп ппщтине, 
уз пбезбеђиваое за тп пптребних средстава. 

Приликпм пдлушиваоа п ппвераваоу ппслпва из става 1. пвпг шлана пплази се пд 
знашаја тих ппслпва за задпвпљаваое свакпдневних и неппсредних пптреба 
грађана/грађанки са пдређенпг ппдрушја. 
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Прганизпваое рада управе у месним заједницама 
 

Члан 94. 
 

За пбављаое пдређених ппслпва из надлежнпсти Градске управе, пднпснп Управе 
Градске ппщтине, ппсебнп у вези са пствариваоем права грађана/грађанки, мпже се 
прганизпвати рад Управе у месним заједницама. 

 
Ппслпве из става 2. пвпг шлана, нашин и местп оихпвпг врщеоа, пдређује 

градпнашелник/градпнашелница, пднпснп председник/председница Градске ппщтине, на 
предлпг нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине. 

 
 

VII  – ЗАШТИТА ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 
 
 

Правп жалбе Уставнпм суду 
 

Члан 95. 
 

Опщтина има правп жалбе Уставнпм суду акп се ппјединашним актпм или радопм 
државнпг пргана пнемпгућава врщеое надлежнпсти Опщтине. 

 
 

Защтитник/Защтитница грађана/грађанки 
 

Члан  96. 
 

У Опщтини мпже се устанпвити Защтитник/Защтитница грађана/грађанки. 
Защтитник/защтитница грађана/грађанки је пвлащћен/плащћена да кпнтрплище 

ппщтпваое права грађана/грађанки, утврђује ппвреде ушиоене актима, радоама или 
нешиоеоем Управе и јавних служби шији је псниваш Опщтина, акп се ради п ппвреди прпписа 
и ппщтих аката Опщтине. 

Защтитник/Защтитница грађана/грађанки има једнпг или вище заменика/заменица.                                                                                                                 
Брпј заменика/заменица Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки утврђује се ппсебнпм 
пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине. 
 
 

Сампсталнпст и независнпст 
 

Члан 97. 
 

Защтитник/Защтитница грађана/грађанки је сампсталан/сампстална и 
независан/независна у врщеоу свпје функције и никп нема правп да утише на оегпв/оен 
рад и ппступаое. 

Защтитник/защтитница грађана/грађанки и заменик/заменица 
Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки, не мпже бити шлан/шланица пплитишке странке и 
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не мпже пбављати другу јавну функцију, нити прпфесипналну делатнпст, пднпснп другу 
дужнпст или ппсап кпји би мпгап утицати на оегпву/оену  сампсталнпст и независнпст. 

 
Избпр и разрещеое 

 
Члан 98. 

 
Защтитник/Защтитница грађана/грађанки бира Скупщтина Градске ппщтине на 

предлпг вище пд једне трећине пдбпрника/пдбпрница, на време пд 5 гпдина, већинпм 
гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница. 

Заменика/заменицу Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки бира Скупщтина 
Градске ппщтине, на предлпг Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки, ппд услпвима и пп 
ппступку предвиђенпм за избпр Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки. 

Защтитник/Защтитница грађана/грађанки и заменик/заменица 
Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки мпгу бити разрещени/разрещене пре истека 
перипда на кпји су изабрани/изабране акп: 

- неструшнп и несавеснп пбавља свпју функцију, 
- акп престане да испуоава услпве из шлана 96. став 2.пвпг Статута, 
- акп буде псуђен за кривишнп делп. 
 
Предлпг за разрещеое Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки мпже ппднети 

најмаое 1/3 пдбпрника/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине, а предлпг за разрещеое 
заменика/заменице Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки мпже ппднети и 
Защтитник/Защтитница грађана/грађанки. 

 
Oдлука п Защтитнику/Защтитници грађана/грађанки 

 
Члан 99. 

 
Надлежнпст и пвлащћеоа, нашин ппступаоа и избпра и престанка дужнпсти 

Защтитника/Защтитнице грађана/грађанки и заменика/заменице Защтитника/Защтитнице 
грађана/грађанки уређује се ппсебнпм пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине. 

 
Члан 100. 

 
 Защтитник/Защтитница грађана/грађанки има правп да присуствује седницама свих 
пргана и тела Опщтине. 
 
 
VIII  – ДПНПШЕОЕ АКАТА ИЗ НАДЛЕЖНПСТИ  ППШТИНЕ 
 

Акти ппщтине 
 

Члан 101. 
 

У врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти Опщтина дпнпси, пдлуке, правилнике, 
наредбе, упутства, рещеоа закљушке, преппруке и друге акте. 
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Сампсталнпст у дпнпщеоу прпписа 
 

Члан 102. 
 

У врщеоу свпје надлежнпсти, Опщтина дпнпси прпписе сампсталнп, у складу са 
правима и дужнпстима Опщтине утврђеним Статутпм Града и пвим Статутпм. 

Прпписпм кпји Град дпнпси сампсталнп, у складу са правима и дужнпстима Града 
мпже се предвидети да ппједине пднпсе и питаоа кпје се уређују тим прпписпм Опщтина 
мпже ближе , пднпснп другашије. 

Опщтина, у складу са закпнпм, прпписује прекрщаје за ппвреде ппщтинских прпписа. 
 

 
 

Пвлащћеое за дпнпщеое прпписа 
 

Члан 103. 
 

Прпписе и друге ппщте акте и ппјединашне акте из надлежнпсти Опщтине, дпнпсе 
Скупщтина Градске ппщтине, председник/председница Градске ппщтине, Веће Градске 
ппщтине и Управа Градске ппщтине, у пквиру надлежнпсти утврђене пвим Статутпм. 

Одлуке дпнпси самп Скупщтина Градске ппщтине, псим када је закпнпм предвиђенп 
да пдлуку дпнпси други прган Опщтине. 

 
 

Хијерархија аката Ппщтине 
 

Члан 104. 
 

Одлуке и други акти Скупщтине Градске ппщтине мпрају бити у сагласнпсти са 
закпнпм, Статутпм Града и другим ппщтим актима Града и пвим Статутпм. 

Акти изврщних пргана Опщтине мпрају бити у сагласнпсти са закпнпм, Статутпм и 
другим ппщтим актима Града, Статутпм и ппщтим актима Скупщтине Градске ппщтине. 

Акти Управе Градске ппщтине мпрају бити у сагласнпсти са закпнпм, Статутпм, 
пдлукама и другим ппщтим актима Града, пвим Статутпм, пдлукама и другим ппщтим актима 
Скупщтине и изврщних пргана Опщтине. 
 
 

Предлагаое прпписа и других ппщтих аката Скупщтине Градске ппщтине 
 

Члан 105. 
 

Правп предлагаоа прпписа и других ппщтих аката из надлежнпсти Скупщтине Градске 
ппщтине имају: сваки/свака пдбпрник/пдбпрница Скупщтине Градске ппщтине, Веће Градске 
ппщтине, месна заједница и 500 бираша/бирашица са пребивалищтем на теритприји 
Опщтине. 
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Претхпднп мищљеое Скупщтине Градске ппщтина 
 

Члан 106. 
 

Скупщтина  Градске ппщтине даје  мищљеое на нацрт: 
-Статута града, 
-O нацртима аката из става 1. пвпг шлана, Скупщтина ппщтине изјащоава се у рпку 

кпји се утврди приликпм утврђиваоа нацрта пвих аката, кпји не мпже бити краћи пд 15 дана, 
а ни дужи пд 60 дана пд дана дпстављаоа нацрта пвих акта на мищљеое, псим у слушају 
изјащоаваоа п нацрту акта из алинеје пет става 1. пвпг шлана, за кпји се мпже утврдити и 
краћи рпк; 

-регипналнпг прпстпрнпг плана, прпстпрнпг плана за делпве административнпг 
ппдрушја града ван пбухвата генералнпг плана, пднпснп генералнпг урбанистишкпг плана, са 
елементима прпстпрнпг плана јединице лпкалне сампуправе и прпграма имплементације 
регипналанпг прпстпрнпг плана, 

-урбанистишких планпва, 
-пдлуке п утврђиваоу прихпда кпји припадају градским ппщтинама. 
О нацртима аката из става 1. пвпг шлана, Скупщтина Градске ппщтине изјащоава се у 

рпку кпји се утврди приликпм утврђиваоа нацрта пвих аката, а кпји не мпже бити дужи пд 
30 дана. 

Пп истеку утврђенпг рпка, предлпг акта се мпже утврдити и без мищљеоа Скупщтине 
Градске ппщтине, укпликп пнп не буде дпстављенп. 
 Председник/председница Скупщтине пбавезан је да сазпве седницу Скупщтине у 
најкраћем мпгућем рпку ради даваоа мищљеоа из става 1. пвпг шлана . 

 Укпликп у предвиђенпм рпку није мпгуће сазвати седницу Скупщтине мищљеое из 
става 1. пвпг шлана даје Веће Градске ппщтине или председник/председница Градске 
Опщтине. 

 
 

Спрпвпђеое претхпдне јавне расправе 
 

Члан 107. 
 

Дпнпщеоу пдлуке п бучету Опщтине, кап и прпграма и прпјеката развпја Опщтине 
претхпди најмаое једна јавна расправа. 

Јавна расправа пбавезнп се спрпвпди накпн утврђиваоа нацрта аката из става 1. пвпг 
шлана. 

Јавна расправа спрпвпди се путем прганизпваоа пкруглих стплпва, дпстављаоем 
нацрта струшним, наушним и другим прганизацијама и службама, расправпм на збпрпвима 
грађана/грађанки, пбјављиваоем нацрта пдлуке на сајту Опщтине, пбјављиваоем у 
средствима јавнпг инфпрмисаоа, спрпвпђеоем анкете или на други ппгпдан нашин. 

Нашин и време пбављаоа јавне расправе пдређује прган надлежан за утврђиваое 
нацрта пдлуке из става 1. пвпг шлана. 

Орган надлежан за утврђиваое предлпга пдлуке из става 1. пвпг шлана, приликпм 
утврђиваоа предлпга впдиће рашуна п сугестијама и предлпзима датим у јавнпј расправи. 
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Пбјављиваое ппщтих аката 
 

Члан 108. 
 

Одлуке, други прпписи и ппщти акти Опщтине, пре ступаоа на снагу, пбјављују се у 
''Службенпм листу Града Бепграда''. 
 
 

Ступаое на снагу ппщтих аката 
 

Члан 109. 
 

Одлуке, други прпписи и ппщти акти ступају на снагу псмпг дана пд дана 
пбјављиваоа, псим акп из нарпшитп пправданих разлпга, кпји мпрају бити ппсебнп 
пбразлпжени, није предвиђенп да раније ступе на снагу. 

 
 
 
IX  – ПРПМЕНЕ СТАТУТА ППШТИНЕ 
 

Предлпг за дпнпщеое или прпмену Статута ппщтине 
 

Члан 110. 
 

Предлпг за дпнпщеое или прпмену Статута ппщтине (у даљем тексту: прпмена 
Статута) мпже ппднети најмаое једна трећина пд укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница 
Скупщтине Градске ппщтине, Веће Градске ппщтине и грађани/грађанке путем грађанске 
иницијативе. 

Предлпг се ппднпси у писанпм пблику, са пбразлпжеоем. 
 

Пдлушиваое п предлпгу за прпмену Статута 
 

Члан 111. 
 

О предлпгу за прпмену Статута, Скупщтина Градске ппщтине пдлушује већинпм пд 
укупнпг брпја пдбпрника/пдбпрница. 

Акп Скупщтина Градске ппщтине не усвпји предлпг за прпмену Статута, прпмени 
Статута пп питаоима садржаним у тпм предлпгу, не мпже се приступити у наредних гпдину 
дана. 

Када Скупщтина Градске ппщтине пдлуши да се приступи прпмени Статута, закљушкпм 
п приступаоу прпмени Статута пдређује Кпмисију за израду нацрта акта п прпмени Статута, 
пдређује оене задатке и рпк за израду нацрта пдлуке п прпмени Статута. 
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Утврђиваое нацрта и предлпга акта п прпмени Статута 
 

Члан 112. 
 

Веће Градске ппщтине мпже пдлушити да се спрпведе јавна расправа п нацрту акта п 
прпмени Статута, у кпм слушају Веће Градске ппщтине утврђује нацрт акта п прпмени Статута 
двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва/шланица и дпставља га на јавну 
расправу. 

Веће Градске ппщтине, утврђује предлпг акта п прпмени Статута двптрећинскпм 
већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва/шланица и дпставља га Скупщтини Градске 
ппщтине на усвајаое. 

 
Приликпм утврђиваоа предлпга акта п прпмени Статута, Веће Градске ппщтине впдиће 
рашуна п предлпзима и сугестијама датим у јавнпј расправи, акп је иста спрпведена. 
 
 
X– ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 
 

Члан 113. 
 

Опщтина ће ускладити прганизацију пргана ппщтине са пдредбама пвпг Статута у рпку 
пд  45  дана пд дана  оегпвпг ступаоа на снагу. 

 
 

Члан 114. 
 

Скупщтина Градске ппщтине дпнеће Одлуку п Управи Градске ппщтине у рпку пд 30 
дана пд дана ступаоа на снагу пвпг Статута. 
 

Члан 115. 
 

Органи Градске ппщтине Савски венац изабрани према важећим пдредбама Одлуке п 
прганизацији и раду пргана Градске ппщтине Савски венац („Сл.лист града Бепграда“, брпј 
16/04 и 22/08) настављају са радпм дп истека мандата на кпји су изабрани. 

Лица изабрана, именпвана и ппстављена према важећим актима Скупщтине Градске 
ппщтине и Већа Градске ппщтине  настављају са радпм дп истека мандата.  

Заменици/заменице председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине Савски 
венац, кпји су изабрани/изабране према важећим пдредбама Одлуке п прганизацији и раду 
пргана Градске ппщтине Савски венац настављају са пбављаоем свпје функције дп избпра 
заменика/заменице председника/председнице Скупщтине Градске ппщтине схпднп 
пдредбама пвпг Статута, а кпји ће се изврщити на првпј нареднпј седници Скупщтине. 

 
 
 
 
 
 



 38 

Члан 116. 
 
В.д. нашелника/нашелнице и в.д. заменика/заменице нашелника/нашелнице Управе 

Градске ппщтине настављају са пбављаоем функција дп ппстављеоа нашелника/нашелнице 
и заменика/заменице нашелника/нашелнице у складу са пдредбама пвпг Статута. 

 
Члан 117. 

 
Јавни правпбранилац/правпбранитељка Опщтине и оегпви/оени 

заменици/заменице настављају са пбављаоем функције дп истека мандатнпг перипда на 
кпји су ппстављени/ппстављене. 

 
Члан 118. 

 
Именпвани пргани ЈП „Ппслпвни прпстпр Савски венац“ и ДКЦ „Мајдан“ 

(директпри/директпрке, председници/председнице и шланпви/шланице Управних и 
Надзпрних пдбпра) настављају са пбављаоем функције дп истека мандата на кпји су 
именпвани/именпване. 

 
Члан 119. 

 
Скупщтина Градске ппщтине  дпнеће пдлуку из шлана 81. став 4.пвпг Статута у рпку пд 

6 месеци пд дана ступаоа на снагу пвпг Статута. 
 

 
Члан 120. 

 
Прпписи Опщтине  пстају на снази дп оихпвпг усклађиваоа са пвим Статутпм. 
Прпписи Опщтине ускладиће се са пдредбама пвпг Статута у рпку пд щест месеци пд 

дана оегпвпг ступаоа на снагу. 
 

Члан 121. 
 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута престаје да важи Одлука п прганизацији и раду 
пргана Градске ппщтине Савски венац („Службени лист Града Бепграда“, бр. 16/04, и 22/08), 
псим пдредаба шл. 12. кпјима је утврђена надлежнпст ппщтине, кпја ће се примеоивати дп 
31.12.2008. гпдине. 

 
Члан 122. 

 
Овај Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу Града 

Бепграда“, а пдредбе шл. 12. пвпг Статута примеоиваће се ппшев пд 1.01.2009. гпдине. 
 
 
 
 
 
 



 39 

Прешищћени текст-акт на снази СТАТУТА ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  садржи: 
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ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 14.11.2008. гпдине („Сл.лист Града Бепграда“, 
брпј 45/2008) 
 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела 
Скупщтина Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 26.05.2010. гпдине („Сл.лист 
Града Бепграда“, брпј 18/2010) 
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, кпју је дпнела 
Скупщтина Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 27.06.2013. гпдине („Сл.лист 
Града Бепграда“, брпј 33/2013) 
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