
- 39 - 
 

 

Покретање поступка за оцену уставности 
и законитости општег акта градске општине 

Члан 92. 

Када Градска управа сматра да општи акт органа градске општине није у 
складу са Уставом и законом, дужна је да иницира покретање поступка за оцену 
сагласности тог акта са законом пред Уставним судом и затражи обуставу од 
извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу општег акта чија 
се законитост оцењује, ако би њиховим извршавањем могле наступити неотклоњиве 
штетне последице. 

 
 

Укидање или поништавање 
појединачног акта органа градске општине 

Члан 93. 

Када појединачни акт органа градске општине, против којег није обезбеђена 
судска заштита, није у сагласности са Статутом града и другим општим актом Града, 
градоначелник, на предлог Градске управе, предложиће скупштини градске општине 
да тај акт укине или поништи. 

Ако скупштина градске општине не поступи у складу са ставом 1. овог члана у 
року од месец дана од дана достављања предлога, Скупштина града, на предлог 
градоначелника укинуће или поништити тај акт. 

 

Распуштање скупштине  
градске општине 

Члан 94. 
 

Скупштина градске општине може се распустити ако: 
- не заседа дуже од три месеца, 
- не изабере председника градске општине и веће градске општине у року од 

месец дана од дана конституисања скупштине градске општине или од дана 
њиховог разрешења, односно подношења оставке, 

- не донесе статут у року утврђеном овим статутом и 
- не донесе буџет у року утврђеном законом. 

Одлуку о распуштању скупштине градске општине доноси Скупштина града 
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине, на предлог Градског већа. 

Председник Скупштине града расписује изборе за одборнике скупштине 
градске општине у року од два месеца од ступања на снагу одлуке о распуштању 
скупштине градске општине. 

Мандат одборника изабраних на изборима из става 3. овог члана траје четири 
године. 

До конституисања скупштине и извршних органа градске општине, текуће и 
неодложне послове из надлежности скупштине и извршних органа обавља 
привремени орган градске општине, који чине председник и четири члана. 


