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Уставни суду саставу: председник др Драгиша Б. Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, др
Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри,
Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса Ненандић, Милан Станић, др Драган
Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167.
став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној 21. марта 2013. године, донео је
О Д Л У К У
1. Утврђује се да одредба члана 51. Одлуке о градској управи града Зрењанина,број 06-14168/12-I од 5. октобра 2012. године(„Службени лист града Зрењанина“, број 28/12), није у сагласности
са Уставом.
2. Oдбацује се захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу
Одлуке из тачке 1. изреке.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредбе
члана 51. Одлуке о градској управи града Зрењанина,број 06-141-68/12-I од 5. октобра 2012. године
(„Службени лист града Зрењанина“, број 28/12). Иницијатор истиче да будући да је оспореном
одредбом члана 51. Одлуке прописано да ова одлука ступа на снагу даном доношења и да ће се
објавити у „Службеном листу града Зрењанина“, иста није у сагласности са уставном одредбом којом
је утврђено да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања
и да могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје оправдани разлози, утврђени приликом
њиховог доношења (члан 196. став 4. Устава), погрешно нумеришући наведену одредбу као члан 196.
став 3. Устава Републике Србије. Иницијатор предлаже да Уставни суд утврди да оспорени општи акт
у време важења није био у сагласности са Уставом и да обустави од извршења акте и радње који су
предузети на основу оспореног акта.
У поступку пред Уставним судом утврђено је да се оспореном Одлуком, која је донета на
основу члана 59. став 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 127/09), уређују организација и делокруг, руковођење, јавност рада и друга питања
од значаја за рад Градске управе града Зрењанина.
Оспореном одредбом члана 51. Одлуке, која припада „Прелазним и завршним одредбама“,
прeдвиђено је да ова одлука ступа на снагу даном доношења и да ће се објавити у „Службеном листу
града Зрењанина“.
Одредбама члана 196. ст. 1. и 4. Устава Републике Србије утврђено је да се закони и сви други
општи акти објављују пре ступања на снагу, а да ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози,
утврђени приликом њиховог доношења.
Наведеним одредбама Устава утврђен је принцип према коме закони и други општи акти
ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и предвиђена могућност да, услед
постојања нарочито оправданих разлога, утврђених у поступку доношења, закони и други општи акти
ступе на снагу пре осмог дана од дана објављивања. Сагласно Уставу, општи акт не може да ступи на
снагу и производи правно дејство пре него што је на одговарајући начин објављен, без обзира на
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постојање било каквих, па ни нарочито оправданих разлога. Како је оспореном одредбом члана 51.
Одлуке предвиђено да Одлука ступа на снагу даном доношења, а то значи пре објављивања, Уставни
суд је оценио да је наведена одредба несагласна са Уставом. Суд констатује да постојање нарочито
оправданих разлога за ступање оспореног општег акта на снагу у року краћем од Уставом утврђеног,
може бити од значаја само у случају када тај акт садржи одредбу о ступању на снагу пре осмог дана
од дана објављивања, а не пре објављивања.
Уставни суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих
на основу оспорене Одлуке, сагласно члану 56. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС“, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 - Одлука УС), јер је донео коначну одлуку у овој уставноправној
ствари.
Имајући у виду наведено, Уставни суд је на основу одредаба члана 42а став 1. тачка 2), члана
45. тачка 1) и члана 46. тачка 3) Закона о Уставном суду, донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 51. Одлуке из тачке 1. изреке престаје да
важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.
ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА
др Драгиша Б. Слијепчевић
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По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу Скупштине града
Зрењанина о разрешењу и именовању три члана Школског одбора Основне школе ''Славко Родић''
Лазарево, број: 06-57-32/13-I од 08.04.2013. године објављеном у ''Службеном листу града
Зрењанина'' бр. 12/13 поткрала техничка грешка па се на основу Одлуке о објављивању одлука и
других прописа, о преузимању оснивачког права и издавању ''Службеног листа града Зрењанина''
(''Међуопштински службени лист Зрењанина'', бр. 2/92 и ''Службени лист општине Зрењанин'', бр.
1/08), врши следећа
ИСПРАВКА
РЕШЕЊА
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' ЛАЗАРЕВО
I
У Решењу Скупштине града Зрењанина о разрешењу и именовању три члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево број: 06-57-32/13-I од 08.04.2013. године објављеном
у ''Службеном листу града Зрењанина'' бр. 12/13, врши се следећа исправка:
У тачки II под редним бројем 3. уместо речи: ''Дунђерски'' треба да стоји реч: ''Дунђер''.
II
Исправку објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
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