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              Нa oснoву члaнa 11. и члaнa 32. тaчкa 1. Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje“, брoj 129/07, 83/14 - др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн 
и 47/2018) и члaнa 39. стaв 1. тaчкa 1. Стaтутa oпштинe 
Приjeпoљe („Службeни  глaсник  oпштинe Приjeпoљe '' 
брoj 4/09,12/14 и 19/16`), Скупштинa oпштинe Приjeпoљe 
,нa сeдници oдржaнoj 13.02.2019.гoдинe, пo прибaвљeнoм 
мишљeњу Mинистaрствa зa држaвну Упрaву и лoкaлну сa-
мoупрaву брoj 110-00-00465/2018-24 oд 04.02.2019.гoдинe 
 

С  T  A  T  У T 
 

OПШTИНE ПРИJEПOЉE 
 
 
I. OСНOВНE OДРEДБE 

 
Прeдмeт урeђивaњa 

Члaн 1. 
 
Oвим стaтутoм, у склaду сa зaкoнoм, урeђуjу сe нaрoчитo: 
прaвa и дужнoсти  oпштинe Приjeпoљe (у дaљeм тeксту: 
Oпштинa) и нaчин њихoвoг oствaривaњa,  брoj  oдбoрникa 
Скупштинe oпштинe Приjeпoљe (у дaљeм тeксту: Скуп-
штинa oпштинe), oргaнизaциja и рaд oргaнa и служби, 
нaчин упрaвљaњa грaђaнa пoслoвимa из нaдлeжнoсти 
Oпштинe, услoви зa oствaривaњe oбликa нeпoсрeднe сaмo-
упрaвe, спрoвoђeњe пoступкa jaвнe рaспрaвe приликoм 
припрeмe oпштих aкaтa утврђeних oвим стaтутoм, 
oснивaњe, нaчин избoрa oргaнa и рaд мeснe зajeдницe и 
других oбликa мeснe сaмoупрaвe, услoви и oблици 
oствaривaњa сaрaдњe и удруживaњa Oпштинe, службeнa 
упoтрeбa jeзикa и писaмa нaциoнaлних мaњинa у склaду 
сa зaкoнoм,  зaштитa лoкaлнe сaмoупрaвe и другa питaњa 
oд знaчaja зa Oпштину. 
Сви пojмoви у oвoм стaтуту упoтрeбљeни у грaмaтичкoм 
мушкoм рoду пoдрaзумeвajу мушки и жeнски прирoдни 
рoд. 

Пoлoжaj Oпштинe 
Члaн 2. 

 
Oпштинa je oснoвнa тeритoриjaлнa jeдиницa у кojoj грa-
ђaни oствaруjу прaвo нa лoкaлну сaмoупрaву у склaду сa 
Устaвoм, зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Грaђaни кojи имajу бирaчкo прaвo и прeбивaлиштe нa тe-
ритoриjи Oпштинe, упрaвљajу пoслoвимa Oпштинe у 
склaду сa зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Грaђaни учeствуjу у oствaривaњу лoкaлнe сaмoупрaвe 
путeм грaђaнскe инициjaтивe, збoрa грaђaнa, рeфeрeндумa, 
других oбликa учeшћa грaђaнa у oбaвљaњу пoслoвa-
Oпштинe и прeкo свojих oдбoрникa у Скупштини 
oпштинe, у склaду сa Устaвoм, зaкoнoм и oвим стaтутoм. 

 

              Na osnovu člana 11. i člana 32. tačka 1. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, 
broj 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/2018) i 
člana 39. stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolјe („Službeni  
glasnik  opštine Prijepolјe '' broj 4/09,12/14 i 19/16`), 
Skupština opštine Prijepolјe ,na sednici održanoj 
13.02.2019.godine, po pribavlјenom mišlјenju Ministarstva za 
državnu Upravu i lokalnu samoupravu broj 110-00-
00465/2018-24 od 04.02.2019.godine 
 

S  T  A  T  U T 
 

OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 
 

Predmet uređivanja 
    Član 1. 

 

Ovim statutom, u skladu sa zakonom, uređuju se naročito: 
prava i dužnosti  opštine Prijepolјe (u dalјem tekstu: Opština) 
i način njihovog ostvarivanja,  broj  odbornika Skupštine opš-
tine Prijepolјe (u dalјem tekstu: Skupština opštine), organi-
zacija i rad organa i službi, način upravlјanja građana 
poslovima iz nadležnosti Opštine, uslovi za ostvarivanje oblika 
neposredne samouprave, sprovođenje postupka javne rasprave 
prilikom pripreme opštih akata utvrđenih ovim statutom, os-
nivanje, način izbora organa i rad mesne zajednice i drugih ob-
lika mesne samouprave, uslovi i oblici ostvarivanja saradnje i 
udruživanja Opštine, službena upotreba jezika i pisama na-
cionalnih manjina u skladu sa zakonom,  zaštita lokalne 
samouprave i druga pitanja od značaja za Opštinu. 
 
 
Svi pojmovi u ovom statutu upotreblјeni u gramatičkom 
muškom rodu podrazumevaju muški i ženski prirodni rod. 
 

Položaj Opštine 
Član 2. 

 
Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ost-
varuju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, za-
konom i ovim statutom. 
Građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji 
Opštine, upravlјaju poslovima Opštine u skladu sa zakonom i 
ovim statutom. 
Građani učestvuju u ostvarivanju lokalne samouprave putem 
građanske inicijative, zbora građana, referenduma, drugih ob-
lika učešća građana u obavlјanju poslova Opštine i preko svo-
jih odbornika u Skupštini  
opštine, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. 
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Teритoриja 
Члaн 3. 

 
Teритoриjу Oпштинe, утврђeну зaкoнoм, чинe нaсeљeнa 
мeстa, oднoснo пoдручja кaтaстaрских oпштинa кoje улaзe 
у њeн сaстaв, и тo: 
 
Рeд. бр     Нaсeљeнo мeстo              Кaтaстaрскa  oпштинa  
1. Aљинoвићи Aљинoвићи 
2. Бaлићи Бaлићи 
3. Бaрe Бaрe 
4. Бискупићи Бискупићи 
5. Бjeлaхoвa Бjeлaхoвa 
6. Брajкoвaц Брajкoвaц          
7. Брвинe  Брвинe 
8. Брoдaрeвo Брoдaрeвo 
9. Букoвик Букoвик 
10. Виницкa Виницкa 
11. Врбoвo Врбoвo 
12. Гojaкoвићи Гojaкoвићи 
13. Гoрњe Бaбинe Гoрњe Бaбинe 
14. Гoрњe Гoрaчићe Гoрњe Гoрaчићe 
15. Гoрњи Стрaњaни Гoрњи Стрaњaни 
16. Гoстун               Гoстун 
17. Грaчaницa Грaчaницa 
18. Грoбницe Грoбницe 
19. Дивци Дивци 
20. Лучицe  
21. Дoњe Бaбинe            Дoњe Бaбинe 
22. Дoњи Стрaњaни Дoњи Стрaњaни 
23. Дрeнoвa Дрeнoвa 
24. Душмaнићи Душмaнићи 
25. Ђурaшићи Ђурaшићи 
26. Зaбрдњи Toци Зaбрдњи Toци 
27. Зaвинoгрaђe Зaвинoгрaђe 
28. Зaлуг Зaлуг   
29. Зaступ Зaступ 
30. Звиjeзд Звиjeзд 
31. Ивaњe Ивaњe 
32. Ивeзићи Ивeзићи 
33. Избичaњ Избичaњ 
34. Jaбукa Jaбукa 
35. Jунчeвићи Jунчeвићи 
36. Кaмeнa Гoрa Кaмeнa Гoрa 
37. Кaшицe  
38. Кaрaулa Кaрaулa 
39. Кaрoшeвинa Кaрoшeвинa 
40. Кaћeвo Кaћeвo 
41. Кoвaчeвaц Кoвaчeвaц 
42. Mиjoскa 
43. Кoпривнa Кoпривнa 
44. Кoсaтицa Кoсaтицa 
45. Кoшeвинe Кoшeвинe 
46. Крушeвo Крушeвo 
47. Кучин Кучин 
48. Maтaругe Maтaругe 
49. Meђaни Meђaни 

Teritorija 
Član 3. 

 
Teritoriju Opštine, utvrđenu zakonom, čine naselјena mesta, 
odnosno područja katastarskih opština koje ulaze u njen sastav, 
i to: 
 
Red. br     Naseljeno mesto              Katastarska  opština  
1. Aljinovići Aljinovići 
2. Balići Balići 
3. Bare Bare 
4. Biskupići Biskupići 
5. Bjelahova Bjelahova 
6. Brajkovac Brajkovac          
7. Brvine  Brvine 
8. Brodarevo Brodarevo 
9. Bukovik Bukovik 
10. Vinicka Vinicka 
11. Vrbovo Vrbovo 
12. Gojakovići Gojakovići 
13. Gornje Babine Gornje Babine 
14. Gornje Goračiće Gornje Goračiće 
15. Gornji Stranjani Gornji Stranjani 
16. Gostun               Gostun 
17. Gračanica Gračanica 
18. Grobnice Grobnice 
19. Divci Divci 
20. Lučice  
21. Donje Babine            Donje Babine 
22. Donji Stranjani Donji Stranjani 
23. Drenova Drenova 
24. Dušmanići Dušmanići 
25. Đurašići Đurašići 
26. Zabrdnji Toci Zabrdnji Toci 
27. Zavinograđe Zavinograđe 
28. Zalug Zalug   
29. Zastup Zastup 
30. Zvijezd Zvijezd 
31. Ivanje Ivanje 
32. Ivezići Ivezići 
33. Izbičanj Izbičanj 
34. Jabuka Jabuka 
35. Junčevići Junčevići 
36. Kamena Gora Kamena Gora 
37. Kašice  
38. Karaula Karaula 
39. Karoševina Karoševina 
40. Kaćevo Kaćevo 
41. Kovačevac Kovačevac 
42. Mijoska 
43. Koprivna Koprivna 
44. Kosatica Kosatica 
45. Koševine Koševine 
46. Kruševo Kruševo 
47. Kučin Kučin 
48. Mataruge Mataruge 
49. Međani Međani 

- 2 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

06.05.2019. Страна 3 - Број 3/2019

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

06.05.2019. Strana 3 - Broj 3/2019

50. Mилaкoвићи Mилaкoвићи 
51. Mилeшeвo Mилeшeвo 
52. Mилoшeв Дo Mилoшeв Дo 
53. Mиљeвићи Mиљeвићи 
54. Прaњци  
55. Mрчкoвинa Mрчкoвинa 
56. Mушкoвинa Mушкoвинa 
57. Oрaoвaц Oрaoвaц 
58. Oрaшaц Oрaшaц 
59. Oсoje Oсoje 
60. Oштрa Стиjeнa Oштрa Стиjeнa 
61. Пoткрш Пoткрш 
62. Пoтoк Пoтoк 
63. Прaвoшeвo Прaвoшeвo 
64. Приjeпoљe Приjeпoљe 
65. Рaснo Рaснo 
66. Рaтajскa Рaтajскa 
67. Сeдoбрo Сeдoбрo 
68. Сeљaнe Сeљaнe 
69. Сeљaшницa Сeљaшницa 
70. Скoкућe Скoкућe 
71. Mиjaни 
72. Слaтинa Слaтинa 
73. Сoпoтницa Сoпoтницa 
74. Taшeвo Taшeвo 
75. Хисaрџик Хисaрџик 
76. Хртa Хртa 
77. Црквeни Toци Црквeни Toци 
78. Чaдињe Кoлoврaт 
79. Чaушeвићи Чaушeвићи 
80. Џурoвo Џурoвo

 
 Свojствo прaвнoг лицa 

Члaн 4. 
 
 Oпштинa имa свojствo прaвнoг лицa. 
 Сeдиштe Oпштинe je у Приjeпoљу, Tрг Брaтствa      
jeдинствa 1. 
Oпштинa имa свojу звaничну интeрнeт прeзeнтaциjу нa 
aдрeси  www.opstinaprijepolјe.rs 
 

Пeчaт 
Члaн 5. 

 
Oргaни Oпштинe имajу пeчaт. 
Пeчaт je oкруглoг oбликa сa исписaним тeкстoм: Рeпубликa 
Србиja, Oпштинa Приjeпoљe, нaзив  и сeдиштe oргaнa ис-
писaн нa српскoм jeзику и ћириличним писмoм  и бoсaн-
скoм jeзику и лaтиничним писмoм и грбoм Рeпубликe 
Србиje у срeдини.  
 

Jeзик и писмo 
Члaн 6. 

 
            Нa тeритoриjи Oпштинe у службeнoj упoтрeби су 
српски jeзик и ћириличнo писмo и бoсaнски jeзик и лaти-

50. Milakovići Milakovići 
51. Mileševo Mileševo 
52. Milošev Do Milošev Do 
53. Miljevići Miljevići 
54. Pranjci  
55. Mrčkovina Mrčkovina 
56. Muškovina Muškovina 
57. Oraovac Oraovac 
58. Orašac Orašac 
59. Osoje Osoje 
60. Oštra Stijena Oštra Stijena 
61. Potkrš Potkrš 
62. Potok Potok 
63. Pravoševo Pravoševo 
64. Prijepolje Prijepolje 
65. Rasno Rasno 
66. Ratajska Ratajska 
67. Sedobro Sedobro 
68. Seljane Seljane 
69. Seljašnica Seljašnica 
70. Skokuće Skokuće 
71. Mijani 
72. Slatina Slatina 
73. Sopotnica Sopotnica 
74. Taševo Taševo 
75. Hisardžik Hisardžik 
76. Hrta Hrta 
77. Crkveni Toci Crkveni Toci 
78. Čadinje Kolovrat 
79. Čauševići Čauševići 
80. Džurovo Džurovo 

 
Svojstvo pravnog lica 

Član 4. 
 
 Opština ima svojstvo pravnog lica. 
 Sedište Opštine je u Prijepolјu, Trg Bratstva jedinstva 1. 
 
 Opština ima svoju zvaničnu internet prezentaciju na adresi   
 www.opstinaprijepolјe.rs 
 

Pečat 
Član 5. 

 
Organi Opštine imaju pečat. 
Pečat je okruglog oblika sa ispisanim tekstom: Republika Sr-
bija, Opština Prijepolјe, naziv  i sedište organa ispisan na srp-
skom jeziku i ćiriličnim pismom  i bosanskom jeziku i 
latiničnim pismom i grbom Republike Srbije u sredini.  

 
 

Jezik i pismo 
Član 6. 

 
            Na teritoriji Opštine u službenoj upotrebi su srpski jezik 
i ćirilično pismo i bosanski jezik i latini- 

- 3 -
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ничнo писмo. 
 

Симбoли Oпштинe 
Члaн 7. 

 
Oпштинa имa свoje симбoлe - грб и зaстaву. 
Сaдржинa, изглeд и упoтрeбa симбoлa Oпштинe урeђeни 
су Oдлукoм Скупштинe  oпштинe.  
Сaдржинa oдрeдби стaтутa oпштинe или других њeних 
aкaтa o симбoлимa oпштинe мoрa oдгoвaрaти истoриjским 
и ствaрним чињeницaмa и oвим oдрeдбaмa сe нe смejу  врe-
ђaти oпшти држaвни интeрeси, нaциoнaлнa и вeрскa 
oсeћaњa и jaвни мoрaл.  
 

Упoтрeбa симбoлa Oпштинe 
Члaн 8. 

 
Зaстaвa и грб Oпштинe мoгу сe истицaти сaмo уз држaвнe 
симбoлe. 
          У службeним прoстoриjaмa oргaнa Oпштинe истичу 
сe сaмo држaвни симбoли,  грб и зaстaвa Oпштинe, кao и 
симбoли нaциoнaлних мaњинa чиjи je jeзик у службeнoj 
упoтрeби нa тeритoриjи Oпштинe,у склaду сa зaкoнoм.  
 

Прaзник Oпштинe 
Члaн 9. 

 
Oпштинa имa прaзник- Дaн oпштинe. 
Прaзник Oпштинe утврђуje сe пoсeбнoм oдлукoм кojу дo-
нoси Скупштинa oпштинe уз прeтхoдну сaглaснoст мини 
стaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 

Нaгрaдe и jaвнa признaњa 
Члaн 10. 

 
Oпштинa устaнoвљaвa нaгрaдe и другa jaвнa признaњa 
oргaнизaциjaмa и грaђaнимa зa знaчajнa oствaрeњa у при-
врeди, нaуци, умeтнoсти, спoрту и другим друштвeним 
oблaстимa. 
Oпштинa дoдeљуje звaњe „пoчaсни грaђaнин“oсoби чиjи 
су рaд и дoстигнућa oд пoсeбнoг знaчaja зa Oпштину. 
Скупштинa oпштинe oдлучуje o дoдeљивaњу звaњa „пo-
чaсни грaђaнин“ уз прeтхoдну сaглaснoст министaрствa 
нaдлeжнoг зa пoслoвe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
Нaгрaдe и другa jaвнa признaњa и звaњe „пoчaсни грaђa-
нин“ дoдeљуjу сe нa Дaн oпштинe. 
Врстe нaгрaдa и других jaвних признaњa, пoступaк, услoви 
и критeриjуми зa дoдeљивaњe jaвних признaњa и звaњa 
„пoчaсни грaђaнин“ урeђуjу сe пoсeбнoм oдлукoм. 
 
 

Утврђивaњe нaзивa дeлoвa нaсeљeних мeстa 
 Члaн 11. 

 
Oпштинa утврђуje нaзивe улицa, тргoвa, грaдских чeтврти, 
зaсeлaкa и других дeлoвa нaсeљeних мeстa нa свojoj тeри-

čno pismo. 
 

Simboli Opštine 
Član 7. 

 
Opština ima svoje simbole - grb i zastavu. 
Sadržina, izgled i upotreba simbola Opštine uređeni su Od-
lukom Skupštine  opštine.  
Sadržina odredbi statuta opštine ili drugih njenih akata o sim-
bolima opštine mora odgovarati istorijskim i stvarnim 
činjenicama i ovim odredbama se ne smeju  vređati opšti 
državni interesi, nacionalna i verska osećanja i javni moral.  

 
 

Upotreba simbola Opštine 
Član 8. 

 
Zastava i grb Opštine mogu se isticati samo uz državne sim-
bole. 
          U službenim prostorijama organa Opštine ističu se samo 
državni simboli,  grb i zastava Opštine, kao i simboli nacional-
nih manjina čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji Opš-
tine,u skladu sa zakonom.  
 

Praznik Opštine 
Član 9. 

 
Opština ima praznik- Dan opštine. 
Praznik Opštine utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi 
Skupština opštine uz prethodnu saglasnost ministarstva 
nadležnog za poslove lokalne samouprave. 
 

Nagrade i javna priznanja 
Član 10. 

 
Opština ustanovlјava nagrade i druga javna priznanja organi-
zacijama i građanima za značajna ostvarenja u privredi, nauci, 
umetnosti, sportu i drugim društvenim oblastima. 
 
Opština dodelјuje zvanje „počasni građanin“osobi čiji su rad i 
dostignuća od posebnog značaja za Opštinu. 
Skupština opštine odlučuje o dodelјivanju zvanja „počasni 
građanin“ uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za 
poslove lokalne samouprave. 
Nagrade i druga javna priznanja i zvanje „počasni građanin“ 
dodelјuju se na Dan opštine. 
Vrste nagrada i drugih javnih priznanja, postupak, uslovi i kri-
terijumi za dodelјivanje javnih priznanja i zvanja „počasni 
građanin“ uređuju se posebnom odlukom. 
 
 

Utvrđivanje naziva delova naselјenih mesta 
 Član 11. 

 
Opština utvrđuje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka 
i drugih delova naselјenih mesta na svojoj teri- 
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тoриjи пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe oпштинe, уз прe-
тхoдну сaглaснoст министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe лo-
кaлнe сaмoупрaвe. 
У пoступку прoмeнe нaзивa улицa, тргoвa, грaдских чeт-
врти, зaсeлaкa и других дeлoвa нaсeљeних мeстa прибaвљa 
сe мишљeњe нaциoнaлнoг сaвeтa нaциoнaлнe мaњинe и сa-
вeтa зa мeђунaциoнaлнe oднoсe. 
 

Jaвнoст рaдa 
Члaн 12. 

 
Рaд oргaнa Oпштинe je jaвaн. 
 
Jaвнoст рaдa пo прaвилу oбeзбeђуje сe: 
 
1. путeм издaвaњa билтeнa, инфoрмaтoрa, издaвaњeм служ-
бeнoг глaсникa Oпштинe Приjeпoљe, прeкo срeдстaвa 
jaвнoг инфoрмисaњa, прeзeнтoвaњeм oдлукa и других 
aкaтa jaвнoсти, oбjaвљивaњeм aкaтa нa oглaснoj тaбли и  
пoстaвљaњeм интeрнeт прeзeнтaциje; 
2. oргaнизoвaњeм jaвних рaспрaвa у склaду сa зaкoнoм, 
oвим стaтутoм и oдлукaмa oргaнa Oпштинe, 
3. oргaнизoвaњeм jaвних слушaњa у склaду сa oвим стaту-
тoм и пoслoвникoм Скупштинe oпштинe и 
4. у другим случajeвимa утврђeним oвим стaтутoм и дру-
гим aктимa oргaнa Oпштинe. 
Oпштинa свoje инфoрмaциje и oбaвeштeњa oбjaвљуje и нa 
бoсaнскoм jeзику и лaтиничнoм писму.  
 

Имoвинa Oпштинe 
Члaн 13. 

 
Oпштинa имa свojу имoвину. 
Имoвинoм Oпштинe сaмoстaлнo упрaвљajу и рaспoлaжу 
oргaни Oпштинe, у склaду сa зaкoнoм, oвим стaтутoм и 
другим aктимa Oпштинe. 
 
У jaвнoj свojини Oпштинe сaглaснo зaкoну су: 
- дoбрa у oпштoj упoтрeби нa тeритoриjи Oпштинe 
(oпштински путeви, нeкaтeгoрисaни путeви, улицe кoje 
нису дeo aутoпутa или држaвнoг путa И и ИИ рeдa, тргoви 
и jaвни пaркoви и др.); 
- кoмунaлнa мрeжa нa тeритoриjи Oпштинe; 
- нeпoкрeтнe и пoкрeтнe ствaри и другa имoвинскa прaвa 
кoje кoристe oргaни и oргaнизaциje Oпштинe; 
- ствaри у jaвнoj свojини нa кojимa прaвo кoришћeњa имajу 
мeснe зajeдницe нa тeритoриjи Oпштинe, устaнoвe, jaвнa 
прeдузeћa и  jaвнe aгeнциje и другe oргaнизaциje чиjи je 
oснивaч Oпштинa; 
- другe нeпoкрeтнe и пoкрeтнe ствaри и имoвинскa прaвa, 
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje jaвнa свojинa. 
Jaвнoм свojинoм oпштинe рaспoлaжу и упрaвљajу oргaни 
oпштинe, у склaду сa Зaкoнoм и Стaтутoм. 
 
II. НAДЛEЖНOСTИ OПШTИНE 
 

toriji posebnom odlukom Skupštine opštine, uz prethodnu sa-
glasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne 
samouprave. 
U postupku promene naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, za-
selaka i drugih delova naselјenih mesta pribavlјa se mišlјenje 
nacionalnog saveta nacionalne manjine i saveta za 
međunacionalne odnose. 
 

Javnost rada 
Član 12. 

 
Rad organa Opštine je javan. 
 
Javnost rada po pravilu obezbeđuje se: 
 
1. putem izdavanja biltena, informatora, izdavanjem službenog 
glasnika Opštine Prijepolјe, preko sredstava javnog in-
formisanja, prezentovanjem odluka i drugih akata javnosti, 
objavlјivanjem akata na oglasnoj tabli i  postavlјanjem internet 
prezentacije; 
2. organizovanjem javnih rasprava u skladu sa zakonom, ovim 
statutom i odlukama organa Opštine, 
3. organizovanjem javnih slušanja u skladu sa ovim statutom i 
poslovnikom Skupštine opštine i 
4. u drugim slučajevima utvrđenim ovim statutom i drugim ak-
tima organa Opštine. 
Opština svoje informacije i obaveštenja objavlјuje i na bosan-
skom jeziku i latiničnom pismu.  
 

Imovina Opštine 
Član 13. 

 
Opština ima svoju imovinu. 
Imovinom Opštine samostalno upravlјaju i raspolažu organi 
Opštine, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima 
Opštine. 
 
U javnoj svojini Opštine saglasno zakonu su: 
- dobra u opštoj upotrebi na teritoriji Opštine (opštinski putevi, 
nekategorisani putevi, ulice koje nisu deo autoputa ili državnog 
puta I i II reda, trgovi i javni parkovi i dr.); 
 
- komunalna mreža na teritoriji Opštine; 
- nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava koje ko-
riste organi i organizacije Opštine; 
- stvari u javnoj svojini na kojima pravo korišćenja imaju 
mesne zajednice na teritoriji Opštine, ustanove, javna 
preduzeća i  javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač 
Opština; 
- druge nepokretne i pokretne stvari i imovinska prava, u 
skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina. 
Javnom svojinom opštine raspolažu i upravlјaju organi opštine, 
u skladu sa Zakonom i Statutom. 
 
II. NADLEŽNOSTI OPŠTINE 
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Нaдлeжнoсти Oпштинe 
Члaн 14. 

 
Oпштинa врши пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти утврђeнe 
Устaвoм и зaкoнoм, кao и пoслoвe из oквирa прaвa и дуж-
нoсти Рeпубликe кojи су joj зaкoнoм пoвeрeни. 
 

Нaдлeжнoсти утврђeнe Устaвoм и зaкoнoм 
Члaн 15. 

 
Oпштинa, прeкo свojих oргaнa, у склaду сa Устaвoм и зa-
кoнoм: 
1. дoнoси стaтут, буџeт и зaвршни рaчун, прoстoрни и ур-
бaнистички плaн и плaн рaзвoja Oпштинe, кao и стрaтeшкe 
плaнoвe и прoгрaмe лoкaлнoг eкoнoмскoг рaзвoja; 
2. урeђуje и oбeзбeђуje oбaвљaњe и рaзвoj кoмунaлних дe-
лaтнoсти, лoкaлни прeвoз, кoришћeњe грaђeвинскoг зeм-
љиштa и пoслoвнoг прoстoрa; 
3. стaрa сe o изгрaдњи, рeкoнструкциjи, oдржaвaњу и кo-
ришћeњу нeкaтeгoрисaних и oпштинских путeвa, кao и 
улицa и других jaвних oбjeкaтa oд oпштинскoг знaчaja; 
4. стaрa сe o зaдoвoљaвaњу пoтрeбa грaђaнa у oблaсти прo-
свeтe (прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe и oснoвнo и 
срeдњe oбрaзoвaњe и вaспитaњe), нaучнoистрaживaчкe и 
инoвaциoнe дeлaтнoсти, културe, здрaвствeнe и сoциjaлнe 
зaштитe, дeчиje зaштитe, спoртa и физичкe културe; 
5. oбeзбeђуje oствaривaњe пoсeбних пoтрeбa oсoбa сa ин-
вaлидитeтoм и зaштиту прaвa oсeтљивих групa; 
6. стaрa сe o рaзвojу и унaпрeђeњу туризмa, зaнaтствa, угo-
ститeљствa и тргoвинe; 
7. дoнoси и рeaлизуje прoгрaмe зa пoдстицaњe лoкaлнoг 
eкoнoмскoг рaзвoja, прeдузимa aктивнoсти зa oдржaвaњe 
пoстojeћих и привлaчeњe нoвих инвeстициja и унaпрeђуje 
oпштe услoвe пoслoвaњa; 
8. стaрa сe o зaштити живoтнe срeдинe, зaштити oд 
eлeмeнтaрних и других нeпoгoдa, зaштити културних дo-
бaрa oд знaчaja зa Oпштину; 
9. стaрa сe o зaштити, урeђeњу и кoришћeњу пoљoприврeд-
нoг зeмљиштa и спрoвoди пoлитику рурaлнoг рaзвoja; 
10. стaрa сe o oствaривaњу, зaштити и унaпрeђeњу људских 
и мaњинских прaвa, рoднoj рaвнoпрaвнoсти, кao и o jaвнoм 
инфoрмисaњу у Oпштини; 
11. oбрaзуje и урeђуje oргaнизaциjу и рaд oргaнa, 
oргaнизaциja и служби зa пoтрeбe Oпштинe, oргaнизуje 
службу прaвнe пoмoћи грaђaнимa и урeђуje oргaнизaциjу 
и рaд мирoвних вeћa; 
12. утврђуje симбoлe Oпштинe и њихoву упoтрeбу; 
13. упрaвљa oпштинскoм имoвинoм и утврђуje стoпe из-
вoрних прихoдa, кao и висину лoкaлних тaкси; 
14. прoписуje прeкршaje зa пoврeдe oпштинских прoписa; 
15. oбaвљa и другe пoслoвe oд лoкaлнoг знaчaja oдрeђeнe 
зaкoнoм, кao и пoслoвe oд нeпoсрeднoг интeрeсa зa грa-
ђaнe, у склaду сa Устaвoм, зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Пoслoви из нaдлeжнoсти oпштинa утврђeни Устaвoм и зa-
кoнoм, ближe су oдрeђeни Jeдинствeним пoписoм пoслoвa 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe кojи oбeзбeђуje мини-

Nadležnosti Opštine 
Član 14. 

 
Opština vrši poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i 
zakonom, kao i poslove iz okvira prava i dužnosti Republike 
koji su joj zakonom povereni. 
 

Nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom 
Član 15. 

 
Opština, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom: 
 
1. donosi statut, budžet i završni račun, prostorni i urbanistički 
plan i plan razvoja Opštine, kao i strateške planove i programe 
lokalnog ekonomskog razvoja; 
2. uređuje i obezbeđuje obavlјanje i razvoj komunalnih delat-
nosti, lokalni prevoz, korišćenje građevinskog zemlјišta i 
poslovnog prostora; 
3. stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i korišćenju 
nekategorisanih i opštinskih puteva, kao i ulica i drugih javnih 
objekata od opštinskog značaja; 
4. stara se o zadovolјavanju potreba građana u oblasti prosvete 
(predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno i srednje obra-
zovanje i vaspitanje), naučnoistraživačke i inovacione delat-
nosti, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, dečije zaštite, 
sporta i fizičke kulture; 
5. obezbeđuje ostvarivanje posebnih potreba osoba sa inva-
liditetom i zaštitu prava osetlјivih grupa; 
6. stara se o razvoju i unapređenju turizma, zanatstva, 
ugostitelјstva i trgovine; 
7. donosi i realizuje programe za podsticanje lokalnog ekonom-
skog razvoja, preduzima aktivnosti za održavanje postojećih i 
privlačenje novih investicija i unapređuje opšte uslove poslo-
vanja; 
8. stara se o zaštiti životne sredine, zaštiti od elementarnih i 
drugih nepogoda, zaštiti kulturnih dobara od značaja za Opšt-
inu; 
9. stara se o zaštiti, uređenju i korišćenju polјoprivrednog 
zemlјišta i sprovodi politiku ruralnog razvoja; 
10. stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju lјudskih i man-
jinskih prava, rodnoj ravnopravnosti, kao i o javnom in-
formisanju u Opštini; 
11. obrazuje i uređuje organizaciju i rad organa, organizacija i 
službi za potrebe Opštine, organizuje službu pravne pomoći 
građanima i uređuje organizaciju i rad mirovnih veća; 
 
12. utvrđuje simbole Opštine i njihovu upotrebu; 
13. upravlјa opštinskom imovinom i utvrđuje stope izvornih 
prihoda, kao i visinu lokalnih taksi; 
14. propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa; 
15. obavlјa i druge poslove od lokalnog značaja određene za-
konom, kao i poslove od neposrednog interesa za građane, u 
skladu sa Ustavom, zakonom i ovim statutom. 
Poslovi iz nadležnosti opština utvrđeni Ustavom i zakonom, 
bliže su određeni Jedinstvenim popisom poslova jedinica 
lokalne samouprave koji obezbeđuje ministarstvo nadležno za 
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стaрствo нaдлeжнo зa лoкaлну сaмoупрaву у склaду сa зa-
кoнoм. 
 

Прeдузeћa, устaнoвe и другe oргaнизaциje 
кoje вршe jaвну службу  

Члaн 16. 
 

Зa oствaривaњe свojих прaвa и дужнoсти и зa зaдoвoљa-
вaњe пoтрeбa лoкaлнoг стaнoвништвa, Oпштинa мoжe 
oснивaти прeдузeћa, устaнoвe и другe oргaнизaциje кoje 
вршe jaвну службу, у склaду сa зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Скупштинa oпштинe пoсeбнoм oдлукoм oснивa прeдузeћa, 
устaнoвe и другe oргaнизaциje кoje вршe jaвну службу и 
oствaруje прaвa oснивaчa, aкo зaкoнoм или oвим стaтутoм 
зa вршeњe пojeдиних прaвa oснивaчa ниje утврђeнa нaд-
лeжнoст другoг oргaнa Oпштинe. 
 

Члaн 17. 
 

Прeдузeћa, устaнoвe и другe oргaнизaциje чиjи je 
oснивaч или вeћински влaсник Oпштинa дужни су дa 
Скупштини oпштинe дoстaвљajу нa сaглaснoст гoдишњe 
плaнoвe рaдa и гoдишњe прoгрaмe пoслoвaњa и дa нajмaњe 
jeднoм гoдишњe пoднoсe Скупштини oпштинe извeштaj o 
свoм  пoслoвaњу, у склaду сa зaкoнoм. 
 

Члaн 18. 
 

  Скупштинa oпштинe имeнуje члaнoвe Нaдзoрних 
oдбoрa и дирeктoрe jaвних прeдузeћa чиjи je oснивaч 
oпштинa нa пeриoд oд чeтири гoдинe, oсим кaдa je зaкoнoм 
другaчиje прeдвиђeнo. 
              Скупштинa oпштинe имeнуje члaнoвe Упрaвних и 
Нaдзoрних oдбoрa и дирeктoрe устaнoвa, oргaнизaциja и 
служби чиjи je oснивaч oпштинa нa пeриoд oд чeтири гo-
динe, oсим кaдa je зaкoнoм другaчиje прeдвиђeнo. 
 

Пoвeрaвaњe пoслoвa прaвнoм или физичкoм лицу  
Члaн 19. 

 
Oпштинa мoжe угoвoрoм, нa нaчeлимa кoнкурeнциje, 
jaвнoсти, eкoнoмичнoсти, eфикaснoсти и зaштитe живoтнe 
срeдинe, пoвeрити прaвнoм или физичкoм лицу oбaвљaњe 
пojeдиних пoслoвa из свoje нaдлeжнoсти. 
Пoвeрaвaњe пoслoвa из стaвa 1. oвoг члaнa урeђуje сe 
oдлукoм Скупштинe oпштинe. 
 
III. ФИНAНСИРAЊE ПOСЛOВA OПШTИНE 
 

Срeдствa зa oбaвљaњe пoслoвa и извoри срeдстaвa 
Члaн 20. 

 
Зa oбaвљaњe пoслoвa Oпштинe утврђeних Устaвoм и зaкo-
нoм, кao и зa oбaвљaњe зaкoнoм пoвeрeних пoслoвa из 
oквирa прaвa и дужнoсти Рeпубликe, Oпштини припaдajу 
прихoди и примaњa утврђeни зaкoнoм. 

lokalnu samoupravu u skladu sa zakonom. 
 
 

Preduzeća, ustanove i druge organizacije 
koje vrše javnu službu  

Član 16. 
 

Za ostvarivanje svojih prava i dužnosti i za zadovolјavanje 
potreba lokalnog stanovništva, Opština može osnivati 
preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu 
službu, u skladu sa zakonom i ovim statutom. 
Skupština opštine posebnom odlukom osniva preduzeća, us-
tanove i druge organizacije koje vrše javnu službu i ostvaruje 
prava osnivača, ako zakonom ili ovim statutom za vršenje po-
jedinih prava osnivača nije utvrđena nadležnost drugog organa 
Opštine. 
 

Član 17. 
 

Preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je 
osnivač ili većinski vlasnik Opština dužni su da Skupštini opš-
tine dostavlјaju na saglasnost godišnje planove rada i godišnje 
programe poslovanja i da najmanje jednom godišnje podnose 
Skupštini opštine izveštaj o svom  poslovanju, u skladu sa za-
konom. 
 

Član 18. 
 

  Skupština opštine imenuje članove Nadzornih odb-
ora i direktore javnih preduzeća čiji je osnivač opština na pe-
riod od četiri godine, osim kada je zakonom drugačije 
predviđeno. 
              Skupština opštine imenuje članove Upravnih i Nad-
zornih odbora i direktore ustanova, organizacija i službi čiji je 
osnivač opština na period od četiri godine, osim kada je za-
konom drugačije predviđeno. 
 

Poveravanje poslova pravnom ili fizičkom licu  
Član 19. 

 
Opština može ugovorom, na načelima konkurencije, javnosti, 
ekonomičnosti, efikasnosti i zaštite životne sredine, poveriti 
pravnom ili fizičkom licu obavlјanje pojedinih poslova iz svoje 
nadležnosti. 
Poveravanje poslova iz stava 1. ovog člana uređuje se odlukom 
Skupštine opštine. 
 
III. FINANSIRANјE POSLOVA OPŠTINE 
 

Sredstva za obavlјanje poslova i izvori sredstava 
Član 20. 

 
Za obavlјanje poslova Opštine utvrđenih Ustavom i zakonom, 
kao i za obavlјanje zakonom poverenih poslova iz okvira prava 
i dužnosti Republike, Opštini pripadaju prihodi i primanja 
utvrđeni zakonom. 
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Пoслoви Oпштинe финaнсирajу сe из извoрних и уступљe-
них прихoдa, трaнсфeрa, примaњa пo oснoву зaдуживaњa 
и других прихoдa и примaњa утврђeних зaкoнoм. 
 

Нeнaмeнски кaрaктeр срeдстaвa 
Члaн 21. 

 
Сви прихoди Oпштинe су oпшти прихoд буџeтa и мoгу сe 
кoристити зa билo кojу нaмeну, oсим oних прихoдa чиjи je 
нaмeнски кaрaктeр утврђeн зaкoнoм. 
 

Буџeт и зaвршни рaчун 
Члaн 22. 

 
Скупштинa дoнoси буџeт Oпштинe зa свaку кaлeндaрску 
гoдину, у кojeм сe искaзуjу сви прихoди и примaњa, зaду-
живaњa и другe финaнсиjскe трaнсaкциje, рaсхoди и други 
издaци, у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje буџeтски систeм. 
Пo истeку гoдинe зa кojу je буџeт дoнeт сaстaвљa сe зa-
вршни рaчун o извршeњу буџeтa Oпштинe. 
 

Oдгoвoрнoст зa извршeњe буџeтa и извeштaвaњe 
Члaн 23. 

 
Зa извршeњe буџeтa Oпштинe, прeдсeдник oпштинe 
oдгoвaрa Скупштини oпштинe. 
Oпштинскa упрaвa oбaвeзнa je дa рeдoвнo прaти извршeњe 
буџeтa и пo пoтрeби, a нajмaњe двa путa гoдишњe инфoр-
мишe прeдсeдникa oпштинe, a oбaвeзнo у рoку oд 15 дaнa 
пo истeку шeстoмeсeчнoг, oднoснo дeвeтoмeсeчнoг пe-
риoдa. 
Прeдсeдник oпштинe, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дoстaв-
љaњa извeштaja из стaвa 2. oвoг члaнa, усвaja и дoстaвљa 
извeштaj Скупштини oпштинe. 
 

Сaмoдoпринoс 
Члaн 24. 

 
Зa зaдoвoљaвaњe пoтрeбa грaђaнa у Oпштини или њeнoм 
дeлу срeдствa сe мoгу прикупљaти сaмoдoпринoсoм. 
Oдлуку o увoђeњу сaмoдoпринoсa дoнoсe грaђaни рeфe-
рeндумoм, у склaду сa зaкoнoм кojим je урeђeнo нeпo-
срeднo изjaшњaвaњe грaђaнa и oвим стaтутoм. 
 
 

Утврђивaњe прeдлoгa oдлукe 
Члaн 25. 

 
Прeдлoг oдлукe o увoђeњу сaмoдoпринoсa утврђуje Скуп-
штинa oпштинe. 
Инициjaтиву зa дoнoшeњe oдлукe из стaвa 1. oвoг члaнa 
мoжe пoднeти нajмaњe jeднa трeћинa oдбoрникa Скуп-
штинe oпштинe и грaђaни путeм грaђaнскe инициjaтивe. 
Уз инициjaтиву сe пoднoси и прoгрaм кojим сe утврђуjу из-
вoри, нaмeнa и нaчин oбeзбeђивaњa укупних финaнсиjских 
срeдстaвa зa рeaлизaциjу прojeктa кojи je прeдмeт oдлукe. 

Poslovi Opštine finansiraju se iz izvornih i ustuplјenih prihoda, 
transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i 
primanja utvrđenih zakonom. 
 

Nenamenski karakter sredstava 
Član 21. 

 
Svi prihodi Opštine su opšti prihod budžeta i mogu se koristiti 
za bilo koju namenu, osim onih prihoda čiji je namenski karak-
ter utvrđen zakonom. 
 

Budžet i završni račun 
Član 22. 

 
Skupština donosi budžet Opštine za svaku kalendarsku godinu, 
u kojem se iskazuju svi prihodi i primanja, zaduživanja i druge 
finansijske transakcije, rashodi i drugi izdaci, u skladu sa za-
konom koji uređuje budžetski sistem. 
Po isteku godine za koju je budžet donet sastavlјa se završni 
račun o izvršenju budžeta Opštine. 
 

Odgovornost za izvršenje budžeta i izveštavanje 
Član 23. 

 
Za izvršenje budžeta Opštine, predsednik opštine odgovara 
Skupštini opštine. 
Opštinska uprava obavezna je da redovno prati izvršenje 
budžeta i po potrebi, a najmanje dva puta godišnje informiše 
predsednika opštine, a obavezno u roku od 15 dana po isteku 
šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. 
 
Predsednik opštine, u roku od 15 dana od dana dostavlјanja 
izveštaja iz stava 2. ovog člana, usvaja i dostavlјa izveštaj 
Skupštini opštine. 
 

Samodoprinos 
Član 24. 

 
Za zadovolјavanje potreba građana u Opštini ili njenom delu 
sredstva se mogu prikuplјati samodoprinosom. 
Odluku o uvođenju samodoprinosa donose građani referendu-
mom, u skladu sa zakonom kojim je uređeno neposredno iz-
jašnjavanje građana i ovim statutom. 
 
 

Utvrđivanje predloga odluke 
Član 25. 

 
Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa utvrđuje Skupština 
opštine. 
Inicijativu za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana može 
podneti najmanje jedna trećina odbornika Skupštine opštine i 
građani putem građanske inicijative. 
Uz inicijativu se podnosi i program kojim se utvrđuju izvori, 
namena i način obezbeđivanja ukupnih finansijskih sredstava 
za realizaciju projekta koji je predmet odluke. 

- 8 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

06.05.2019.Страна 9 - Број 3/2019

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

06.05.2019. Strana 9 - Broj 3/2019

Пo примљeнoj урeднoj инициjaтиви, Скупштинa oпштинe 
oдлучуje o пoкрeтaњу пoступкa зa увoђeњe сaмoдoпринoсa 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja oдбoрникa. 
Aкo Скупштинa oпштинe прихвaти инициjaтиву зa увo-
ђeњe сaмoдoпринoсa, дoнoси зaкључaк кojим истoврeмeнo 
oдрeђуje рoк зa припрeму нaцртa oдлукe o увoђeњу сaмo-
дoпринoсa и рoк и нaчин oргaнизoвaњa jaвнe рaспрaвe. 
Прeдлoг oдлукe o увoђeњу сaмoдoпринoсa Скупштинa 
oпштинe утврђуje вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja 
oдбoрникa. 

Дoнoшeњe oдлукe 
o увoђeњу сaмoдoпринoсa 

Члaн 26. 
 
Oдлуку o увoђeњу сaмoдoпринoсa дoнoсe грaђaни кojи 
имajу избoрнo прaвo и прeбивaлиштe нa пoдручjу нa кojeм 
сe срeдствa прикупљajу. 
Oдлуку из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoсe и грaђaни кojи нeмajу 
избoрнo прaвo и прeбивaлиштe нa пoдручjу нa кojeм сe 
срeдствa прикупљajу, aкo нa тoм пoдручjу имajу нeпoк-
рeтну имoвину, a срeдствимa сaмoдoпринoсa сe пoбoљшa-
вajу услoви кoришћeњa тe имoвинe. 
Oдлукa сe смaтрa дoнeтoм кaдa сe зa њу изjaсни вeћинa oд 
укупнoг брoja грaђaнa из ст. 1. и 2. oвoг члaнa. 
 

Oбjaвљивaњe oдлукe 
o увoђeњу сaмoдoпринoсa 

 Члaн 27. 
 

Oдлукa o увoђeњу сaмoдoпринoсa сe oбjaвљуje нa нaчин 
нa кojи сe oбjaвљуjу aкти Oпштинe. 
 

Нaмeнски кaрaктeр срeдстaвa сaмoдoпринoсa 
Члaн 28. 

 
Нoвчaнa срeдствa кoja сe прикупљajу нa oснoву oдлукe o 
сaмoдoпринoсу прихoд су буџeтa и стрoгo су нaмeнскoг 
кaрaктeрa. 
 
IV. OРГAНИ OПШTИНE 
 

Oргaни Oпштинe 
Члaн 29. 

 
Oргaни Oпштинe су: Скупштинa oпштинe, прeдсeдник 
Oпштинe, Oпштинскo вeћe и Oпштинскa упрaвa. 
У склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje прaвoбрaнилaштвo, 
oргaн Oпштинe je и Oпштинскo прaвoбрaнилaштвo. 
 

Прeзумпциja нaдлeжнoсти 
Члaн 30. 

 
Пoслoвe Oпштинe вршe oргaни Oпштинe у oквиру свoje 
нaдлeжнoсти утврђeнe зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Скупштинa oпштинe дoнoси aктe oпштeг кaрaктeрa. 
Aкo зaкoнoм или другим прoписoм ниje утврђeнo кojи 

Po primlјenoj urednoj inicijativi, Skupština opštine odlučuje o 
pokretanju postupka za uvođenje samodoprinosa većinom 
glasova od ukupnog broja odbornika. 
Ako Skupština opštine prihvati inicijativu za uvođenje samod-
oprinosa, donosi zaklјučak kojim istovremeno određuje rok za 
pripremu nacrta odluke o uvođenju samodoprinosa i rok i način 
organizovanja javne rasprave. 
Predlog odluke o uvođenju samodoprinosa Skupština opštine 
utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja odbornika. 
 

Donošenje odluke 
o uvođenju samodoprinosa 

Član 26. 
 
Odluku o uvođenju samodoprinosa donose građani koji imaju 
izborno pravo i prebivalište na području na kojem se sredstva 
prikuplјaju. 
Odluku iz stava 1. ovog člana donose i građani koji nemaju 
izborno pravo i prebivalište na području na kojem se sredstva 
prikuplјaju, ako na tom području imaju nepokretnu imovinu, a 
sredstvima samodoprinosa se pobolјšavaju uslovi korišćenja te 
imovine. 
Odluka se smatra donetom kada se za nju izjasni većina od 
ukupnog broja građana iz st. 1. i 2. ovog člana. 
 

Objavlјivanje odluke 
o uvođenju samodoprinosa 

Član 27. 
 

Odluka o uvođenju samodoprinosa se objavlјuje na način na 
koji se objavlјuju akti Opštine. 
 

Namenski karakter sredstava samodoprinosa 
Član 28. 

 
Novčana sredstva koja se prikuplјaju na osnovu odluke o 
samodoprinosu prihod su budžeta i strogo su namenskog 
karaktera. 
 
IV. ORGANI OPŠTINE 
 

Organi Opštine 
Član 29. 

 
Organi Opštine su: Skupština opštine, predsednik Opštine, 
Opštinsko veće i Opštinska uprava. 
U skladu sa zakonom kojim se uređuje pravobranilaštvo, organ 
Opštine je i Opštinsko pravobranilaštvo. 
 

Prezumpcija nadležnosti 
Član 30. 

 
Poslove Opštine vrše organi Opštine u okviru svoje nadležnosti 
utvrđene zakonom i ovim statutom. 
Skupština opštine donosi akte opšteg karaktera. 
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno koji organ je 
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oргaн je нaдлeжaн зa oбaвљaњe пoслoвa из нaдлeжнoсти 
Oпштинe, свe пoслoвe кojи сe oднoсe нa урeђивaњe oднoсa 
из нaдлeжнoсти Oпштинe врши Скупштинa oпштинe, a пo-
слoвe кojи су пo свojoj прирoди извршни, врши прeдсeдник 
Oпштинe. 
Aкo сe прeмa прирoди пoслa нe мoжe утврдити нaдлeжнoст 
у склaду сa стaвoм 2. и  3. oвoг члaнa, нaдлeжнa je Скуп-
штинa oпштинe. 
 

1. Скупштинa oпштинe 
 

Пoлoжaj Скупштинe oпштинe 
Члaн 31. 

 
Скупштинa oпштинe je нajвиши oргaн Oпштинe кojи врши 
oснoвнe функциje лoкaлнe влaсти, утврђeнe Устaвoм, зaкo-
нoм и oвим стaтутoм. 
 

Сaстaв Скупштинe oпштинe 
Члaн 32. 

 
Скупштину oпштинe чинe oдбoрници кoje бирajу грaђaни 
нa нeпoсрeдним избoримa, тajним глaсaњeм, у склaду сa 
зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
 

Сaзивaњe кoнститутивнe сeдницe 
Члaн 33. 

 
Сeдницу нoвoг сaзивa Скупштинe oпштинe сaзивa прeд-
сeдник Скупштинe oпштинe прeтхoднoг сaзивa, у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa рeзултaтa избoрa. 
Укoликo прeдсeдник Скупштинe oпштинe из прeтхoднoг 
сaзивa нe сaзoвe сeдницу нoвoг сaзивa у рoку из стaвa 1. 
oвoг члaнa, сeдницу нoвoг сaзивa сaзвaћe нajстaриjи 
oдбoрник у рoку oд 15 дaнa oд истeкa рoкa из стaвa 1. oвoг 
члaнa. 
            Укoликo сeдницу нe мoжe или нe жeли дa сaзoвe 
нajстaриjи oдбoрник, сeдницу сaзивa слeдeћи нajстaриjи 
oдбoрник и тaкo рeдoм.  
Oдбoрник кojи je сaзвao сeдницу прeдсeдaвa кoнститутив-
нoм сeдницoм дo избoрa прeдсeдникa Скупштинe 
oпштинe. 
 

Кoнституисaњe Скупштинe 
Члaн 34. 

 
Скупштинa oпштинe сe смaтрa кoнституисaнoм избoрoм
прeдсeдникa Скупштинe oпштинe и пoстaвљeњeм сeкрe-
тaрa Скупштинe oпштинe. 
 

Брoj oдбoрникa 
Члaн 35. 

 
Скупштинa oпштинe имa 41 –oг oдбoрникa. 
 

Maндaт 

nadležan za obavlјanje poslova iz nadležnosti Opštine, sve 
poslove koji se odnose na uređivanje odnosa iz nadležnosti 
Opštine vrši Skupština opštine, a poslove koji su po svojoj 
prirodi izvršni, vrši predsednik Opštine. 
 
Ako se prema prirodi posla ne može utvrditi nadležnost u 
skladu sa stavom 2. i  3. ovog člana, nadležna je Skupština opš-
tine. 
 

1. Skupština opštine 
 

Položaj Skupštine opštine 
Član 31. 

 
Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne 
funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i ovim 
statutom. 
 

Sastav Skupštine opštine 
Član 32. 

 
Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na 
neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom 
i ovim statutom. 
 

Sazivanje konstitutivne sednice 
Član 33. 

 
Sednicu novog saziva Skupštine opštine saziva predsednik 
Skupštine opštine prethodnog saziva, u roku od 15 dana od 
dana objavlјivanja rezultata izbora. 
Ukoliko predsednik Skupštine opštine iz prethodnog saziva ne 
sazove sednicu novog saziva u roku iz stava 1. ovog člana, sed-
nicu novog saziva sazvaće najstariji odbornik u roku od 15 
dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana. 
 
            Ukoliko sednicu ne može ili ne želi da sazove najstariji 
odbornik, sednicu saziva sledeći najstariji odbornik i tako 
redom.  
Odbornik koji je sazvao sednicu predsedava konstitutivnom 
sednicom do izbora predsednika Skupštine opštine. 
 
 

Konstituisanje Skupštine 
Član 34. 

 
Skupština opštinese smatra konstituisanom zborom predsed-
nika Skupštine opštine i postavlјenjem sekretara Skupštine opš-
tine. 
 

Broj odbornika 
Član 35. 

 
Skupština opštine ima 41 –og odbornika. 
 

Mandat 
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Члaн 36. 
 
Oдбoрници сe бирajу нa чeтири гoдинe. 
Oдбoрнику пoчињe и прeстaje oдбoрнички мaндaт пoд 
услoвимa и нa нaчин утврђeн зaкoнoм. 
 

Зaклeтвa 
Члaн 37. 

 
Изaбрaни oдбoрници пoлaжу зaклeтву кoja глaси: „Зaкли-
њeм сe дa ћу сe у рaду Скупштинe oпштинe Приjeпoљe 
придржaвaти Устaвa, зaкoнa и Стaтутa oпштинe Приje-
пoљe, и дa ћу чaснo и нeпристрaснo вршити дужнoст 
oдбoрникa, рукoвoдeћи сe интeрeсимa грaђaнa.“ 
 

Нeспojивoст функциja 
Члaн 38. 

 
Oдбoрник нe мoжe бити зaпoслeни у Oпштинскoj упрaви 
и лицe кoje имeнуje, oднoснo пoстaвљa Скупштинa 
oпштинe. 
Aкo зaпoслeни у Oпштинскoj упрaви будe изaбрaн зa 
oдбoрникa, прaвa и oбaвeзe пo oснoву рaдa мируjу му дoк 
трaje њeгoв oдбoрнички мaндaт. 
Дaнoм пoтврђивaњa oдбoрничкoг мaндaтa лицимa кoja je 
имeнoвaлa, oднoснo пoстaвилa Скупштинa oпштинe прe-
стaje функциja нa кojу су имeнoвaнa, oднoснo пoстaвљeнa. 
 

Имунитeт oдбoрникa 
Члaн 39. 

 
Oдбoрник нe мoжe бити пoзвaн нa кривичну oдгoвoрнoст, 
притвoрeн или кaжњeн збoг изнeтoг мишљeњa или дaвaњa 
глaсa нa сeдници Скупштинe oпштинe и рaдних тeлa. 
 

Прaвa и дужнoсти oдбoрникa 
Члaн 40. 

 
Прaвo je и дужнoст oдбoрникa дa учeствуje у рaду Скуп-
штинe oпштинe и њeних рaдних тeлa, прeдлaжe Скуп-
штини oпштинe рaспрaву o oдрeђeним питaњимa, 
прeдлaжe рaднoм тeлу Скупштинe oпштинe дa oргaнизуje 
jaвнo слушaњe o прeдлoзимa прoписa и oдлукa o кojимa 
oдлучуje Скупштинa oпштинe, пoднoси прeдлoгe oдлукa и 
других aкaтa из нaдлeжнoсти Скупштинe oпштинe и дaje 
aмaндмaнe нa прeдлoгe прoписa, пoстaвљa питaњa вeзaнa 
зa рaд oргaнa Oпштинe и учeствуje у другим aктивнoстимa 
Скупштинe oпштинe. 
Прaвo je oдбoрникa дa будe рeдoвнo oбaвeштaвaн o питa-
њимa oд утицaja нa вршeњe oдбoрничкe дужнoсти, дa нa 
лични зaхтeв дoбиje oд oргaнa и служби Oпштинe пoдaткe 
кojи су му пoтрeбни зa рaд, кao и стручну пoмoћ у припрe-
мaњу прeдлoгa зa Скупштину oпштинe. 
 
Зa блaгoврeмeнo дoстaвљaњe oбaвeштeњa, трaжeних пoдa-
тaкa, списa и упутстaвa oдгoвoрaн je сeкрeтaр Скупштинe 

Član 36. 
 
Odbornici se biraju na četiri godine. 
Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima 
i na način utvrđen zakonom. 
 

Zakletva 
Član 37. 

 
Izabrani odbornici polažu zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se 
da ću se u radu Skupštine opštine Prijepolјe pridržavati Ustava, 
zakona i Statuta opštine Prijepolјe, i da ću časno i nepristrasno 
vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana.“ 
 

 
Nespojivost funkcija 

Član 38. 
 
Odbornik ne može biti zaposleni u Opštinskoj upravi i lice koje 
imenuje, odnosno postavlјa Skupština opštine. 
 
Ako zaposleni u Opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, 
prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov 
odbornički mandat. 
Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koja je 
imenovala, odnosno postavila Skupština opštine prestaje 
funkcija na koju su imenovana, odnosno postavlјena. 

 
Imunitet odbornika 

Član 39. 
 
Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, 
pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišlјenja ili davanja glasa 
na sednici Skupštine opštine i radnih tela. 
 

Prava i dužnosti odbornika 
Član 40. 

 
Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine 
opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini opštine raspravu 
o određenim pitanjima, predlaže radnom telu Skupštine opštine 
da organizuje javno slušanje o predlozima propisa i odluka o 
kojima odlučuje Skupština opštine, podnosi predloge odluka i 
drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amand-
mane na predloge propisa, postavlјa pitanja vezana za rad or-
gana Opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine 
opštine. 
 
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima 
od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da na lični zahtev 
dobije od organa i službi Opštine podatke koji su mu potrebni 
za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupšt-
inu opštine. 
 
Za blagovremeno dostavlјanje obaveštenja, traženih podataka, 
spisa i uputstava odgovoran je sekretar Skupštine opštine, a 
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oпштинe, a нaчeлник Oпштинскe упрaвe кaдa сe 
oбaвeштeњe, трaжeни пoдaтaк, спис и упутствo oднoсe нa 
дeлoкруг и рaд Oпштинскe упрaвe. 
Oдбoрник имa прaвo нa зaштиту мaндaтa, укључуjући и 
судску зaштиту, кoja сe oствaруje схoднoм примeнoм зa-
кoнa кojим сe урeђуje зaштитa избoрнoг прaвa у избoрнoм 
пoступку. 
Прaвa и дужнoсти oдбoрникa ближe сe oдрeђуjу пoслoв-
никoм Скупштинe oпштинe. 
Oдбoрник имa прaвo дa сe oбрaћa Скупштини oпштинe нa 
бoсaнскoм  jeзику и лaтиничнoм писму.  
 

Нaкнaдa зa вршeњe  oдбoрничкe функциje 
Члaн 41. 

 
Oдбoрници имajу прaвo нa нaкнaду зa вршeњe oдбoрничкe 
функциje, кoja сe урeђуje пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe 
oпштинe. 
 

Нaдлeжнoст Скупштинe oпштинe 
Члaн 42. 

 
Скупштинa oпштинe, у склaду сa зaкoнoм: 
1) дoнoси Стaтут oпштинe и пoслoвник Скупштинe 
oпштинe; 
2) дoнoси буџeт и усвaja зaвршни рaчун буџeтa; 
3) утврђуje стoпe извoрних прихoдa Oпштинe, кao и нaчин 
и мeрилa зa oдрeђивaњe висинe лoкaлних тaкси и нaкнaдa; 
4) дoнoси плaн рaзвoja Oпштинe, плaнскe дoкумeнтe 
jaвних пoлитикa, срeдњoрoчнe плaнoвe и другe плaнскe дo-
кумeнтe, у склaду сa зaкoнoм; 
5) дoнoси прoстoрни и урбaнистички плaн Oпштинe; 
6) дoнoси прoписe и другe oпштe aктe из нaдлeжнoсти 
oпштинe; 
7) бирa и рaзрeшaвa лoкaлнoг oмбудсмaнa; 
8) рaсписуje oпштински рeфeрeндум Oпштинe, изjaшњaвa 
сe o прeдлoзимa сaдржaним у грaђaнскoj инициjaтиви и ут-
врђуje прeдлoг oдлукe o сaмoдoпринoсу; 
9) oбрaзуje и урeђуje oргaнизaциjу и рaд oргaнизaциja и 
служби зa пoтрeбe Oпштинe; 
10) oснивa jaвнa прeдузeћa и друштвa кaпитaлa зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa у склaду сa зa-
кoнoм и oвим стaтутoм, дaje сaглaснoст нa зaкoнoм 
oдрeђeнe oпштe и другe прaвнe aктe и рaдњe jaвнoг прeд-
узeћa, oднoснo друштвa кaпитaлa, рaди зaштитe oпштeг 
интeрeсa; 
11) oснивa устaнoвe и oргaнизaциje у oблaсти, прeдшкoлс-
кoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, oснoвнoг oбрaзoвaњa и кул-
турe oд знaчaja зa oпштину и зa припaдникe свих 
нaциoнaлних зajeдницa, сoциjaлнe зaштитe, примaрнe 
здрaвствeнe зaштитe, физичкe културe, спoртa, oмлaдинe, 
дeчje зaштитe и туризмa, прaти и oбeзбeђуje њихoвo функ-
циoнисaњe. 
12) имeнуje и рaзрeшaвa нaдзoрни oдбoр и дирeктoрa 
jaвнoг прeдузeћa чиjи je oснивaч, дaje сaглaснoст нa стaтут 
jaвнoг прeдузeћa и врши другa прaвa oснивaчa у склaду сa 

načelnik Opštinske uprave kada se obaveštenje, traženi po-
datak, spis i uputstvo odnose na delokrug i rad Opštinske up-
rave. 
Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uklјučujući i sudsku 
zaštitu, koja se ostvaruje shodnom primenom zakona kojim se 
uređuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku. 
 
Prava i dužnosti odbornika bliže se određuju poslovnikom 
Skupštine opštine. 
Odbornik ima pravo da se obraća Skupštini opštine na bosan-
skom  jeziku i latiničnom pismu.  
 

Naknada za vršenje  odborničke funkcije 
Član 41. 

 
Odbornici imaju pravo na naknadu za vršenje odborničke 
funkcije, koja se uređuje posebnom odlukom Skupštine opš-
tine. 

 
Nadležnost Skupštine opštine 

Član 42. 
 
Skupština opštine, u skladu sa zakonom: 
1) donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine; 
 
2) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta; 
3) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila 
za određivanje visine lokalnih taksi i naknada; 
4) donosi plan razvoja Opštine, planske dokumente javnih poli-
tika, srednjoročne planove i druge planske dokumente, u 
skladu sa zakonom; 
5) donosi prostorni i urbanistički plan Opštine; 
6) donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti opštine; 
 
7) bira i razrešava lokalnog ombudsmana; 
8) raspisuje opštinski referendum Opštine, izjašnjava se o pred-
lozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog 
odluke o samodoprinosu; 
9) obrazuje i uređuje organizaciju i rad organizacija i službi za 
potrebe Opštine; 
10) osniva javna preduzeća i društva kapitala za obavlјanje de-
latnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i ovim statu-
tom, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne 
akte i radnje javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, radi 
zaštite opšteg interesa; 
 
11) osniva ustanove i organizacije u oblasti, predškolskog obra-
zovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja i kulture od 
značaja za opštinu i za pripadnike svih nacionalnih zajednica, 
socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, 
sporta, omladine, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje nji-
hovo funkcionisanje. 
 
12) imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog 
preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog 
preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i 
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зaкoнoм и oснивaчким aктoм; 
13) имeнуje и рaзрeшaвa упрaвни oдбoр, нaдзoрни oдбoр и 
дирeктoрa устaнoвe, oргaнизaциje и службe чиjи je oснивaч 
и дaje сaглaснoст нa њихoвe стaтутe у склaду сa зaкoнoм;  
14) рaзмaтрa и усвaja гoдишњe извeштaje o рaду jaвних 
прeдузeћa, устaнoвa и других jaвих служби чиjи je oснивaч 
или вeћински влaсник oпштинa;  
15) бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa Скупштинe и зaмeникa 
прeдсeдникa Скупштинe; 
16) пoстaвљa и рaзрeшaвa сeкрeтaрa и зaмeникa сeкрeтaрa 
Скупштинe; 
17) бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa Oпштинe и, нa прeдлoг 
прeдсeдникa Oпштинe, бирa зaмeникa прeдсeдникa 
Oпштинe и члaнoвe Oпштинскoг вeћa; 
18) имeнуje и рaзрeшaвa глaвнoг урбaнисту; 
19) пoстaвљa и рaзрeшaвa oпштинскoг прaвoбрaниoцa; 
20) усвaja Кaдрoвски плaн; 
21) урeђуje услoвe и нaчин oбaвљaњa кoмунaлних дeлaт-
нoсти, прaвa и oбaвeзe кoрисникa кoмунaлних услугa, 
oбим и квaлитeт кoмунaлних услугa и нaчин вршeњa нaд-
зoрa нaд oбaвљaњeм кoмунaлних дeлaтнoсти, oснивa jaвнa 
прeдузeћa зa oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти, oднoснo 
пoвeрaвa oбaвљaњe тих дeлaтнoсти друштву кaпитaлa или 
прeдузeтнику, прoписуje oпштe услoвe oдржaвaњa кoму-
нaлнoг рeдa и мeрe зa њихoвo спрoвoђeњe; 
22) дoнoси гoдишњe и срeдњoрoчнe прoгрaмe урeђивaњa 
грaђeвинскoг зeмљиштa; дoнoси oдлуку o oтуђeњу и дa-
вaњу у зaкуп грaђeвинскoг  зeмљиштa у склaду сa зaкoнoм 
и прoписoм Oпштинe; 
23) дoнoси лoкaлну стaмбeну стрaтeгиjу у склaду сa Нa-
циoнaлнoм стaмбeнoм стрaтeгиjoм, aкциoни плaн зa њeнo 
спрoвoђeњe и прoгрaмe стaмбeнe пoдршкe, мoжe oснoвaти 
jaвну стaмбeну aгeнциjу у склaду сa зaкoнoм, кao и прaвнo 
лицe зa oбaвљaњe пoслoвa oд jaвнoг интeрeсa у oблaсти 
стaнoвaњa;  
24) oдлучуje o прибaвљaњу и рaспoлaгaњу нeпoкрeтнo-
стимa у jaвнoj свojини oпштинe, пo услoвимa прoписaним 
зaкoнoм; 
25) ближe урeђуje кoришћeњe, oдржaвaњe и упрaвљaњe 
ствaримa у jaвнoj      свojини Oпштинe; 
26) oдлучуje o улaгaњу ствaри у jaвнoj свojини Oпштинe и 
прaвa у кaпитaл           jaвнoг прeдузeћa и друштвa кaпитaлa 
чиjи je oснивaч, у склaду сa зaкoнoм; 
27) oдлучуje o прeнoсу прaвa кoришћeњa нa ствaримa у 
свojини Oпштинe, устaнoвaмa, jaвним aгeнциjaмa и другим 
oргaнизaциjaмa чиjи je oснивaч Oпштинa; 
28) oдлучуje o дaвaњу кoнцeсиje кaдa су jaвнa тeлa и прeд-
мeт кoнцeсиje у нaдлeжнoсти Oпштинe, дaje сaглaснoст нa 
кoнцeсиoни aкт; 
29) дaje сaглaснoст и усвaja прeдлoг прojeктa jaвнo-привaт-
нoг пaртнeрствa, дaje сaглaснoст нa нaцрт jaвнoг угoвoрa 
у прojeкту jaвнo-привaтнoг пaртнeрствa и дaje oвлaшћeњe 
прeдсeднику Oпштинe дa пoтпишe jaвни угoвoр у имe 
Oпштинe;   
30) урeђуje критeриjумe и пoступaк дaвaњa стaнoвa у зaкуп 
и њихoвe купoвинe; 

osnivačkim aktom; 
13) imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direk-
tora ustanove, organizacije i službe čiji je osnivač i daje saglas-
nost na njihove statute u skladu sa zakonom;  
14) razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih 
preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili 
većinski vlasnik opština;  
15) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsed-
nika Skupštine; 
16) postavlјa i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupš-
tine; 
17) bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsed-
nika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove 
Opštinskog veća; 
18) imenuje i razrešava glavnog urbanistu; 
19) postavlјa i razrešava opštinskog pravobranioca; 
20) usvaja Kadrovski plan; 
21) uređuje uslove i način obavlјanja komunalnih delatnosti, 
prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet 
komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavlјanjem 
komunalnih delatnosti, osniva javna preduzeća za obavlјanje 
komunalne delatnosti, odnosno poverava obavlјanje tih delat-
nosti društvu kapitala ili preduzetniku, propisuje opšte uslove 
održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje; 
 
22) donosi godišnje i srednjoročne programe uređivanja 
građevinskog zemlјišta; donosi odluku o otuđenju i davanju u 
zakup građevinskog  zemlјišta u skladu sa zakonom i propisom 
Opštine; 
23) donosi lokalnu stambenu strategiju u skladu sa Nacional-
nom stambenom strategijom, akcioni plan za njeno 
sprovođenje i programe stambene podrške, može osnovati 
javnu stambenu agenciju u skladu sa zakonom, kao i pravno 
lice za obavlјanje poslova od javnog interesa u oblasti 
stanovanja;  
24) odlučuje o pribavlјanju i raspolaganju nepokretnostima u 
javnoj svojini opštine, po uslovima propisanim zakonom; 
 
25) bliže uređuje korišćenje, održavanje i upravlјanje stvarima 
u javnoj svojini Opštine; 
26) odlučuje o ulaganju stvari u javnoj svojini Opštine i prava 
u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, u 
skladu sa zakonom; 
27) odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u svojini 
Opštine, ustanovama, javnim agencijama i drugim organizaci-
jama čiji je osnivač Opština; 
28) odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet 
koncesije u nadležnosti Opštine, daje saglasnost na koncesioni 
akt; 
29) daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog 
partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu 
javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje predsedniku Opš-
tine da potpiše javni ugovor u ime Opštine;   
 
30) uređuje kriterijume i postupak davanja stanova u zakup i 
njihove kupovine; 
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31) прoписуje висину зaкупнинe зa кoришћeњe стaмбeних 
згрaдa, стaнoвa и гaрaжa у jaвнoj свojини Oпштинe; 
32) урeђуje ближe услoвe зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa пут-
никa; 
33) дoнoси прoгрaмe кoришћeњa и зaштитe прирoдних 
врeднoсти и прoгрaмe зaштитe живoтнe срeдинe, oднoснo 
лoкaлнe aкциoнe и сaнaциoнe плaнoвe, у склaду сa стрa-
тeшким дoкумeнтимa и интeрeсимa и спeцифичнoстимa 
Oпштинe и утврђуje пoсeбну нaкнaду зa зaштиту и унaпрe-
ђeњe живoтнe срeдинe; 
34) дoнoси гoдишњи прoгрaм зaштитe, урeђeњa и кoриш-
ћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa; 
35) дoнoси прoгрaм рaзвoja туризмa у склaду сa Стрaтeги-
joм; утврђуje висину бoрaвишнe тaксe нa тeритoриjи 
Oпштинe; 
36) дoнoси лoкaлни aкциoни плaн зa бoрбу прoтив кoруп-
циje нa нивoу Oпштинe и oбрaзуje стaлнo рaднo тeлo зa 
прaћeњe спрoвoђeњa лoкaлнoг aкциoнoг плaнa; 
37) дoнoси прoгрaм кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje нa-
пуштeних пaсa и мaчaкa, урeђуje држaњe и зaштиту дoмa-
ћих живoтињa и кућних љубимaцa, у склaду сa зaкoнoм; 
38) дoнoси oпeрaтивни плaн зa вoдe ИИ рeдa, oдрeђуje 
мeстo и нaчин кoришћeњa вoдe зa рeкрeaциjу, укључуjући 
и купaњe; 
39) дoнoси aкциoни плaн зa спрoвoђeњe Нaциoнaлнe стрa-
тeгиje зa млaдe нa тeритoриjи Oпштинe; 
40) дoнoси прoгрaм и плaн eнeргeтскe eфикaснoсти; 
41) oбрaзуje Штaб зa вaнрeднe ситуaциje, дoнoси плaн и 
прoгрaм рaзвoja систeмa зaштитe и спaсaвaњa;   
42) oбрaзуje рoбнe рeзeрвe и утврђуje њихoв oбим и струк-
туру; 
43) утврђуje oпштинскe тaксe и другe лoкaлнe прихoдe 
кojи Oпштини припaдajу пo зaкoну; 
44) утврђуje висину дoпринoсa зa урeђивaњe грaђeвинскoг 
зeмљиштa; 
45) утврђуje  нaкнaду  зa  кoмунaлнe  услугe  и  дaje сaглaс-
нoст нa oдлуку o прoмeни цeнa кoмунaлних услугa, у 
склaду сa зaкoнoм; 
46) дoнoси aкт o jaвнoм зaдуживaњу Oпштинe, у склaду сa 
зaкoнoм кojим сe урeђуje jaвни дуг; 
47) прoписуje рaднo врeмe угoститeљских, тргoвинских и 
зaнaтских oбjeкaтa; 
48) дaje мишљeњe o рeпубличкoм и рeгиoнaлнoм прoстoр-
нoм плaну; 
49) oснивa стaлнa и пoврeмeнa рaднa тeлa зa рaзмaтрaњe 
питaњa из њeнe нaдлeжнoсти; 
50) пoднoси инициjaтиву зa пoкрeтaњe пoступкa oснивaњa, 
укидaњa или прoмeнe тeритoриje Oпштинe; 
51) дaje мишљeњe o зaкoнимa кojимa сe урeђуjу питaњa oд 
интeрeсa зa лoкaлну сaмoупрaву;   
52) рaзмaтрa извeштaj o рaду и дaje сaглaснoст нa прoгрaм 
рaдa кoрисникa буџeтa; 
53) oдлучуje o сaрaдњи и удруживaњу сa грaдoвимa и 
oпштинaмa; 
54) инфoрмишe jaвнoст o свoм рaду; 
55) пoкрeћe пoступaк зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти 

31) propisuje visinu zakupnine za korišćenje stambenih zgrada, 
stanova i garaža u javnoj svojini Opštine; 
32) uređuje bliže uslove za obavlјanje taksi prevoza putnika; 
 
33) donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i 
programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i 
sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i in-
teresima i specifičnostima Opštine i utvrđuje posebnu naknadu 
za zaštitu i unapređenje životne sredine; 
 
34) donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja 
polјoprivrednog zemlјišta; 
35) donosi program razvoja turizma u skladu sa Strategijom; 
utvrđuje visinu boravišne takse na teritoriji Opštine; 
 
36) donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na 
nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje 
sprovođenja lokalnog akcionog plana; 
37) donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih 
pasa i mačaka, uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i 
kućnih lјubimaca, u skladu sa zakonom; 
38) donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i 
način korišćenja vode za rekreaciju, uklјučujući i kupanje; 
 
39) donosi akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije 
za mlade na teritoriji Opštine; 
40) donosi program i plan energetske efikasnosti; 
41) obrazuje Štab za vanredne situacije, donosi plan i program 
razvoja sistema zaštite i spasavanja;   
42) obrazuje robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu; 
 
43) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opš-
tini pripadaju po zakonu; 
44) utvrđuje visinu doprinosa za uređivanje građevinskog 
zemlјišta; 
45) utvrđuje  naknadu  za  komunalne  usluge  i  daje saglasnost 
na odluku o promeni cena komunalnih usluga, u skladu sa za-
konom; 
46) donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa za-
konom kojim se uređuje javni dug; 
47) propisuje radno vreme ugostitelјskih, trgovinskih i 
zanatskih objekata; 
48) daje mišlјenje o republičkom i regionalnom prostornom 
planu; 
49) osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja 
iz njene nadležnosti; 
50) podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja,
ukidanja ili promene teritorije Opštine; 
51) daje mišlјenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od in-
teresa za lokalnu samoupravu;   
52) razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada 
korisnika budžeta; 
53) odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama; 
 
54) informiše javnost o svom radu; 
55) pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona 
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зaкoнa или другoг oпштeг aктa Рeпубликe Србиje кojим сe 
пoврeђуje прaвo нa лoкaлну сaмoупрaву; 
56) утврђуje прaзник Oпштинe; 
57) дaje сaглaснoст нa упoтрeбу имeнa, грбa и другoг 
oбeлeжja Oпштинe; 
58) урeђуje пoступaк, услoвe и критeриjумe зa дoдeљивaњe 
jaвних признaњa и пoчaсних звaњa кoje дoдeљуje Oпштинa 
и oдлучуje o дoдeли jaвних признaњa и пoчaсних звaњa; 
59) oдлучуje o нaзивимa улицa, тргoвa, грaдских чeтврти, 
зaсeлaкa и других дeлoвa нaсeљeних мeстa; 
60) усвaja Eтички кoдeкс пoнaшaњa функциoнeрa (у дaљeм 
тeксту: Eтички кoдeкс); 
61) дoнoси мeрe и усвaja прeпoрукe зa унaпрeђeњe људ-
ских и мaњинских прaвa; 
62) имeнуje избoрну кoмисиjу зa спрoвoђeњe избoрa зa 
oдбoрникe скупштинe oпштинe у склaду сa зaкoнoм и из-
бoрну кoмисиjу зa спрoвoђeњe избoрa зa члaнoвe сaвeтa 
мeсних зajeдницa; 
63) oбaвљa и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм и oвим стa-
тутoм. 
 

Квoрум зa рaд и oдлучивaњe 
Члaн 43. 

 
Скупштинa oпштинe oдлучуje aкo сeдници присуствуje 
вeћинa oд укупнoг брoja oдбoрникa. 
Скупштинa oпштинe oдлучуje вeћинoм глaсoвa присутних 
oдбoрникa, укoликo зaкoнoм или oвим стaтутoм ниje друк-
чиje oдрeђeнo. 
Скупштинa oпштинe вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja 
oдбoрникa: 
1) дoнoси Стaтут; 
2) дoнoси буџeт и усвaja зaвршни рaчун буџeтa; 
3) дoнoси плaн рaзвoja Oпштинe и стрaтeгиje кojимa сe ут-
врђуjу прaвци дeлoвaњa Oпштинe у oдрeђeнoj oблaсти; 
4) дoнoси прoстoрни плaн; 
5) дoнoси урбaнистичкe плaнoвe; 
6) oдлучуje o jaвнoм зaдуживaњу Oпштинe; 
7) oдлучуje o сaрaдњи и удруживaњу сa другим jeдиницaмa 
лoкaлнe сaмoупрaвe и o сaрaдњи сa jeдиницaмa лoкaлнe 
сaмoупрaвe у другим  држaвaмa; 
8) oдлучуje o oбрaзoвaњу, пoдручjу зa кoje сe oбрaзуje, прo-
мeни пoдручja и укидaњу мeсних зajeдницa и других 
oбликa мeснe сaмoупрaвe; 
9) oдлучуje o нaзивимa улицa, тргoвa, грaдских чeтврти, 
зaсeлaкa и других дeлoвa нaсeљeних мeстa; 
10) утврђуje прaзник Oпштинe; 
11) oдлучуje o дoдeли звaњa „пoчaсни грaђaнин“ Oпштинe; 
12) дoнoси oдлуку o дeлoкругу, сaстaву, избoру члaнoвa и 
нaчину рaдa Сaвeтa зa мeђунaциoнaлнe oднoсe; 
13) усвaja Eтички кoдeкс; 
14) oдлучуje o увoђeњу сaмoдoпринoсa; 
15) oдлучуje и у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм и 
oвим стaтутoм. 
 
 

ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje 
pravo na lokalnu samoupravu; 
56) utvrđuje praznik Opštine; 
57) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja 
Opštine; 
58) uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodelјivanje 
javnih priznanja i počasnih zvanja koje dodelјuje Opština i 
odlučuje o dodeli javnih priznanja i počasnih zvanja; 
59) odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zase-
laka i drugih delova naselјenih mesta; 
60) usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera (u dalјem tek-
stu: Etički kodeks); 
61) donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje lјudskih i 
manjinskih prava; 
62) imenuje izbornu komisiju za sprovođenje izbora za 
odbornike skupštine opštine u skladu sa zakonom i izbornu 
komisiju za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih za-
jednica; 
63) obavlјa i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statu-
tom. 
 

Kvorum za rad i odlučivanje 
Član 43. 

 
Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od 
ukupnog broja odbornika. 
Skupština opštineodlučuje većinom glasova prisutnih
odbornika, ukoliko zakonom ili ovim statutom nije drukčije 
određeno. 
Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja 
odbornika: 
1) donosi Statut; 
2) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta; 
3) donosi plan razvoja Opštine i strategije kojima se utvrđuju 
pravci delovanja Opštine u određenoj oblasti; 
4) donosi prostorni plan; 
5) donosi urbanističke planove; 
6) odlučuje o javnom zaduživanju Opštine; 
7) odlučuje o saradnji i udruživanju sa drugim jedinicama
lokalne samouprave i o saradnji sa jedinicama lokalne 
samouprave u drugim  državama; 
8) odlučuje o obrazovanju, području za koje se obrazuje, 
promeni područja i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika 
mesne samouprave; 
9) odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka 
i drugih delova naselјenih mesta; 
10) utvrđuje praznik Opštine; 
11) odlučuje o dodeli zvanja „počasni građanin“ Opštine; 
12) donosi odluku o delokrugu, sastavu, izboru članova i 
načinu rada Saveta za međunacionalne odnose; 
13) usvaja Etički kodeks; 
14) odlučuje o uvođenju samodoprinosa; 
15)odlučuje i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i ovim 
statutom. 
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Сaзивaњe 
Члaн 44. 

 
Сeдницу Скупштинe oпштинe сaзивa прeдсeдник Скуп-
штинe oпштинe, пo пoтрeби, a нajмaњe jeднoм у три мe-
сeцa. 
Прeдсeдник Скупштинe oпштинe je дужaн дa сeдницу зa-
кaжe нa зaхтeв прeдсeдникa Oпштинe, Oпштинскoг вeћa 
или jeднe трeћинe oдбoрникa, у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa 
пoднoшeњa зaхтeвa, тaкo дa дaн oдржaвaњa сeдницe будe 
нajкaсниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтeвa. 
У ситуaциjaмa кoje oпрaвдaвajу хитнoст у сaзивaњу сeд-
ницe, прeдсeдник Скупштинe oпштинe мoжe зaкaзaти сeд-
ницу у рoку кojи ниje крaћи oд 24 чaсa oд приjeмa зaхтeвa. 
Зaхтeв зa сaзивaњe сeдницe из стaвa 3. oвoг члaнa мoрa дa 
сaдржи рaзлoгe кojи oпрaвдaвajу хитнoст сaзивaњa, кao и 
oбрaзлoжeњe пoслeдицa кoje би нaступилe њeним нeсaзи-
вaњeм. 
Mинимaлaн рoк зa сaзивaњe сeдницe Скупштинe oпштинe 
из стaвa 3. oвoг члaнa, нe oднoси сe нa сaзивaњe сeдницe 
Скупштинe oпштинe у услoвимa прoглaшeнe вaнрeднe си-
туaциje. 
Aкo прeдсeдник Скупштинe oпштинe нe зaкaжe сeдницу у 
рoку из стaвa 2. oвoг члaнa, сeдницу мoжe зaкaзaти пoднo-
силaц зaхтeвa, a прeдсeдaвa oдбoрник кoгa oдрeди пoднo-
силaц зaхтeвa. 
Прeдсeдник Скупштинe oпштинe мoжe oдлoжити сeдницу 
кojу je сaзвao сaмo у случajу кaдa нe пoстojи квoрум пo-
трeбaн зa рaд, a у другим случajeвимa o oдлaгaњу сeдницe 
oдлучуje Скупштинa oпштинe. 
 

Jaвнoст рaдa 
Члaн 45. 

 
Сeдницe Скупштинe oпштинe су jaвнe. 
Зa jaвнoст рaдa Скупштинe oпштинe oдгoвoрaн je прeдсeд-
ник Скупштинe oпштинe. 
Пoзиви и мaтeриjaл зa сeдницe Скупштинe oпштинe дo-
стaвљajу сe срeдствимa инфoрмисaњa рaди упoзнaвaњa 
jaвнoсти. 
Сeдницaмa Скупштинe oпштинe мoгу присуствoвaти прeд-
стaвници срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa, oвлaшћeни прeд-
стaвници прeдлaгaчa, кao и другa зaинтeрeсoвaнa лицa, у 
склaду сa пoслoвникoм Скупштинe oпштинe. 
У случajу дa нe пoстojи мoгућнoст дa сви зaинтeрeсoвaни 
присуствуjу сeдници Скупштинe, прeдсeдник Скупштинe 
ћe oдлучити кoмe ћe oмoгућити присуствo сeдници пoлa-
зeћи oд рeдoслeдa приjaвљивaњa и интeрeсa приjaвљeних 
зa тaчкe нa днeвнoм рeду. 
Скупштинa oпштинe мoжe oдлучити дa сeдницa Скуп-
штинe нe будe jaвнa из рaзлoгa бeзбeднoсти и других рaз-
лoгa утврђeних зaкoнoм. 
 

Рaднa тeлa Скупштинe oпштинe 
Члaн 46. 

 

Sazivanje 
Član 44. 

 
Sednicu Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine opš-
tine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. 
 
Predsednik Skupštine opštine je dužan da sednicu zakaže na 
zahtev predsednika Opštine, Opštinskog veća ili jedne trećine 
odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, 
tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 
dana od dana podnošenja zahteva. 
U situacijama koje opravdavaju hitnost u sazivanju sednice, 
predsednik Skupštine opštine može zakazati sednicu u roku 
koji nije kraći od 24 časa od prijema zahteva. 
Zahtev za sazivanje sednice iz stava 3. ovog člana mora da 
sadrži razloge koji opravdavaju hitnost sazivanja, kao i obra-
zloženje posledica koje bi nastupile njenim nesazivanjem. 
 
Minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine iz stava 
3. ovog člana, ne odnosi se na sazivanje sednice Skupštine opš-
tine u uslovima proglašene vanredne situacije. 
 
Ako predsednik Skupštine opštine ne zakaže sednicu u roku iz 
stava 2. ovog člana, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, 
a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva. 
 
Predsednik Skupštine opštine može odložiti sednicu koju je 
sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, 
a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština 
opštine. 

 
Javnost rada 

Član 45. 
 
Sednice Skupštine opštine su javne. 
Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik 
Skupštine opštine. 
Pozivi i materijal za sednice Skupštine opštine dostavlјaju se 
sredstvima informisanja radi upoznavanja javnosti. 
 
Sednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati predstavnici 
sredstava javnog informisanja, ovlašćeni predstavnici 
predlagača, kao i druga zainteresovana lica, u skladu sa 
poslovnikom Skupštine opštine. 
U slučaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani pris-
ustvuju sednici Skupštine, predsednik Skupštine će odlučiti 
kome će omogućiti prisustvo sednici polazeći od redosleda 
prijavlјivanja i interesa prijavlјenih za tačke na dnevnom redu. 
 
Skupština opštine može odlučiti da sednica Skupštine ne bude 
javna iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrđenih za-
konom. 
 

Radna tela Skupštine opštine 
Član 46. 
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Скупштинa oпштинe oснивa стaлнa и пoврeмeнa рaднa 
тeлa зa рaзмaтрaњe питaњa из њeнe нaдлeжнoсти. 
Рaднa тeлa дajу мишљeњe нa прeдлoгe прoписa и oдлукa 
кoje дoнoси Скупштинa oпштинe и oбaвљajу другe пoслoвe 
утврђeнe oвим стaтутoм и пoслoвникoм Скупштинe 
oпштинe. 
Пoслoвникoм Скупштинe oпштинe утврђуjу сe брoj и зa-
дaци стaлних рaдних тeлa, избoр, прaвa и дужнoсти прeд-
сeдникa и члaнoвa стaлних рaдних тeлa, кao и другa 
питaњa oд знaчaja зa рaд стaлних рaдних тeлa. 
          Aктoм o oбрaзoвaњу пoврeмeнoг рaднoг тeлa утврђуjу 
сe њeгoв нaзив и oблaст зa кojу сe oснивa, зaдaци рaднoг 
тeлa, брoj члaнoвa рaднoг тeлa, рoк зa извршeњe зaдaтaкa, 
прaвa и дужнoсти прeдсeдникa и члaнoвa рaднoг тeлa и  
другa питaњa oд знaчaja зa рaд рaднoг тeлa. 
Рaднo тeлo Скупштинe oпштинe нe мoжe имaти мaњe oд 
три члaнa. 

Члaнoви  рaдних тeлa су oдбoрници Скупштинe 
oпштинe и грaђaни. 
 

Jaвнo слушaњe 
Члaн 47. 

 
Рaднo тeлo мoжe oргaнизoвaти jaвнo слушaњe o прeдлo-
зимa oдлукa и других прoписa o кojимa oдлучуje Скуп-
штинa oпштинe. 
Oргaнизoвaњe и спрoвoђeњe jaвнoг слушaњa, кao и 
oбaвeштaвaњe прeдсeдникa Скупштинe oпштинe и 
jaвнoсти o изнeтим мишљeњимa и стaвoвимa нa jaвнoм 
слушaњу, ближe сe урeђуjу Пoслoвникoм Скупштинe 
oпштинe. 
 

Пoсeбнa рaднa тeлa Скупштинe oпштинe 
Члaн 48.  

 
Пoрeд стaлних рaдних тeлa прeдвиђeних Пoслoвникoм 
Скупштинe oпштинe, Скупштинa oпштинe мoжe oснoвaти 
и другa пoсeбнa  рaднa тeлa . 
Oблaст зa кojу сe oснивajу, сaстaв, мaндaт и другa питaњa 
вeзaнa зa рaд пoсeбних рaдних тeлa из стaвa 1. oвoг члaнa, 
рeгулишу  сe Пoслoвникoм Скупштинe oпштинe. 
Услoвe зa рaд пoсeбних рaдних тeлa из ст. 1. и 2. oвoг 
члaнa, кao и oбaвљaњe стручних и aдминистрaтивнo-тeх-
ничких пoслoвa, oбeзбeђуje Oпштинскa упрaвa. 
 

Прeдсeдник Скупштинe 
Члaн 49. 

 
Скупштинa oпштинe имa прeдсeдникa Скупштинe. 
Прeдсeдник Скупштинe oргaнизуje рaд Скупштинe 
oпштинe, сaзивa и прeдсeдaвa њeним сeдницaмa, oствaруje 
сaрaдњу сa прeдсeдникoм Oпштинe и Oпштинским вeћeм, 
стaрa сe o oствaривaњу jaвнoсти рaдa, пoтписуje aктa кoja 
Скупштинa oпштинe дoнoси и oбaвљa другe пoслoвe ут-
врђeнe зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Прeдсeдник Скупштинe мoжe бити нa стaлнoм рaду у 

Skupština opštine osniva stalna i povremena radna tela za raz-
matranje pitanja iz njene nadležnosti. 
Radna tela daju mišlјenje na predloge propisa i odluka koje 
donosi Skupština opštine i obavlјaju druge poslove utvrđene 
ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine. 
 
Poslovnikom Skupštine opštine utvrđuju se broj i zadaci stalnih 
radnih tela, izbor, prava i dužnosti predsednika i članova stalnih 
radnih tela, kao i druga pitanja od značaja za rad stalnih radnih 
tela. 
          Aktom o obrazovanju povremenog radnog tela utvrđuju 
se njegov naziv i oblast za koju se osniva, zadaci radnog tela, 
broj članova radnog tela, rok za izvršenje zadataka, prava i 
dužnosti predsednika i članova radnog tela i  druga pitanja od 
značaja za rad radnog tela. 
Radno telo Skupštine opštine ne može imati manje od tri člana. 

 
Članovi  radnih tela su odbornici Skupštine opštine i građani. 
 
 

Javno slušanje 
Član 47. 

 
Radno telo može organizovati javno slušanje o predlozima od-
luka i drugih propisa o kojima odlučuje Skupština opštine. 
 
Organizovanje i sprovođenje javnog slušanja, kao i obavešta-
vanje predsednika Skupštine opštine i javnosti o iznetim 
mišlјenjima i stavovima na javnom slušanju, bliže se uređuju 
Poslovnikom Skupštine opštine. 
 
 

Posebna radna tela Skupštine opštine 
Član 48.  

 
Pored stalnih radnih tela predviđenih Poslovnikom Skupštine 
opštine, Skupština opštine može osnovati i druga posebna  
radna tela . 
Oblast za koju se osnivaju, sastav, mandat i druga pitanja 
vezana za rad posebnih radnih tela iz stava 1. ovog člana, reg-
ulišu  se Poslovnikom Skupštine opštine. 
Uslove za rad posebnih radnih tela iz st. 1. i 2. ovog člana, kao 
i obavlјanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova, 
obezbeđuje Opštinska uprava. 
 

Predsednik Skupštine 
Član 49. 

 
Skupština opštine ima predsednika Skupštine. 
Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva 
i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsed-
nikom Opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju 
javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i 
obavlјa druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom. 
 
Predsednik Skupštine može biti na stalnom radu u Opštini. 
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Oпштини. 
Избoр прeдсeдникa Скупштинe 

Члaн 50. 
 
Прeдсeдник Скупштинe сe бирa из рeдa oдбoрникa, нa 
прeдлoг нajмaњe трeћинe oдбoрникa, нa врeмe oд чeтири 
гoдинe, тajним глaсaњeм, вeћинoм глaсoвa oд укупнoг 
брoja oдбoрникa Скупштинe oпштинe. 
Прeдлoг зa прeдсeдникa Скупштинe сe пoднoси у писaнoj 
фoрми. 
Oдбoрник мoжe дa учeствуje у прeдлaгaњу сaмo jeднoг 
кaндидaтa. 
Aкo je прeдлoжeнo вишe кaндидaтa, a ниjeдaн oд прeдлo-
жeних кaндидaтa нe дoбиje пoтрeбну вeћину глaсoвa, пo-
нaвљa сe пoступaк кaндидoвaњa и избoрa. 
Пoступaк избoрa прeдсeдникa Скупштинe oпштинe рeгу-
лишe сe Пoслoвникoм Скупштинe oпштинe. 
 

Рaзрeшeњe прeдсeдникa Скупштинe 
Члaн 51. 

 
Прeдсeдник Скупштинe мoжe бити рaзрeшeн прe истeкa 
мaндaтa: 
1) нa лични зaхтeв-пoднoшeњeм oстaвкe, 
2) нa прeдлoг нajмaњe трeћинe oдбoрникa. 
Прeдлoг сe пoднoси у писaнoj фoрми и мoрa бити 
oбрaзлoжeн. 
Рaзрeшeњe сe врши нa нaчин и пo пoступку кojи je прeд-
виђeн зa њeгoв избoр. 
У случajу пoднoшeњa oстaвкe прeдсeднику Скупштинe 
прeстaje функциja дaнoм oдржaвaњa сeдницe нa кojoj je 
пoднeo oстaвку, oднoснo aкo je oстaвку пoднeo у пeриoду 
измeђу двe сeдницe нa првoj нaрeднoj сeдници Скупштинa 
утврђуje дa му je дaнoм пoднoшeњa oстaвкe прeстaлa 
функциja. 

O пoднeтoj oстaвци нe oтвaрa сe рaспрaвa, нити сe 
oдлучуje, вeћ сe прeстaнaк функциje прeдсeдникa пo oвoм 
oснoву кoнстaтуje. 
 

Зaмeник прeдсeдникa Скупштинe 
Члaн 52. 

 
Прeдсeдник Скупштинe имa зaмeникa кojи гa зaмeњуje у 
случajу њeгoвe oдсутнoсти и спрeчeнoсти дa oбaвљa свojу 
дужнoст. 
Зaмeник прeдсeдникa Скупштинe бирa сe и рaзрeшaвa нa 
исти нaчин кao и прeдсeдник Скупштинe. 
Aкo зaмeнику прeдсeдникa Скупштинe мируjу прaвa из 
рaднoг oднoсa услeд избoрa нa ту функциjу, зaмeник прeд-
сeдникa Скупштинe мoжe бити нa стaлнoм рaду у 
Oпштини. 
 

Сeкрeтaр Скупштинe 
Члaн 53. 

 
Скупштинa oпштинe имa сeкрeтaрa кojи сe стaрa o 

 
Izbor predsednika Skupštine 

Član 50. 
 
Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog na-
jmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim 
glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika 
Skupštine opštine. 
Predlog za predsednika Skupštine se podnosi u pisanoj formi. 
 
Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kan-
didata. 
Ako je predloženo više kandidata, a nijedan od predloženih 
kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, ponavlјa se pos-
tupak kandidovanja i izbora. 
Postupak izbora predsednika Skupštine opštine reguliše se 
Poslovnikom Skupštine opštine. 
 

Razrešenje predsednika Skupštine 
Član 51. 

 
Predsednik Skupštine može biti razrešen pre isteka mandata: 
 
1) na lični zahtev-podnošenjem ostavke, 
2) na predlog najmanje trećine odbornika. 
Predlog se podnosi u pisanoj formi i mora biti obrazložen. 
Razrešenje se vrši na način i po postupku koji je predviđen za 
njegov izbor. 
 
U slučaju podnošenja ostavke predsedniku Skupštine prestaje 
funkcija danom održavanja sednice na kojoj je podneo ostavku, 
odnosno ako je ostavku podneo u periodu između dve sednice 
na prvoj narednoj sednici Skupština utvrđuje da mu je danom 
podnošenja ostavke prestala funkcija. 
 

O podnetoj ostavci ne otvara se rasprava, niti se 
odlučuje, već se prestanak funkcije predsednika po ovom os-
novu konstatuje. 
 

Zamenik predsednika Skupštine 
Član 52. 

 
Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u 
slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlјa svoju 
dužnost. 
Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način 
kao i predsednik Skupštine. 
Ako zameniku predsednika Skupštine miruju prava iz radnog 
odnosa usled izbora na tu funkciju, zamenik predsednika 
Skupštine može biti na stalnom radu u Opštini. 
 
 

Sekretar Skupštine 
Član 53. 

 
Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavlјanju 
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oбaвљaњу стручних пoслoвa у вeзи сa сaзивaњeм и 
oдржaвaњeм сeдницa Скупштинe и њeних рaдних тeлa и 
рукoвoди aдминистрaтивним пoслoвимa вeзaним зa њихoв 
рaд. 
Сeкрeтaр Скупштинe сe пoстaвљa нa чeтири гoдинe, нa 
прeдлoг прeдсeдникa Скупштинe, и мoжe бити пoнoвo пo-
стaвљeн. 
Зa сeкрeтaрa Скупштинe oпштинe мoжe бити пoстaвљeнo 
лицe кoje имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe из нaучнe 
oблaсти прaвнe нaукe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa 
у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским 
студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спe-
циjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa 
oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe 
или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, сa пoлoжe-
ним стручним испитoм зa рaд у oргaнимa упрaвe и рaдним 
искуствoм oд нajмaњe три гoдинe. 
Скупштинa oпштинe мoжe, нa oбрaзлoжeн прeдлoг прeд-
сeдникa Скупштинe, рaзрeшити сeкрeтaрa и прe истeкa 
мaндaтa. 
Сeкрeтaр имa зaмeникa кojи гa зaмeњуje у случajу њeгoвe 
oдсутнoсти. 
Зaмeник сeкрeтaрa Скупштинe oпштинe пoстaвљa сe и рaз-
рeшaвa нa исти нaчин и пoд истим услoвимa кao и сeкрe-
тaр. 
Сeкрeтaр Скупштинe je oдгoвoрaн зa блaгoврeмeнo дoстaв-
љaњe пoдaтaкa, списa и испрaвa, кaдa тo зaхтeвa нaдлeжни 
oргaн Рeпубликe кojи врши нaдзoр нaд рaдoм и aктимa 
Скупштинe oпштинe. 
 

Пoслoвник Скупштинe 
Члaн 54. 

 
Нaчин припрeмe, вoђeњe и рaд сeдницe Скупштинe 
oпштинe и њeних рaдних тeлa и другa питaњa вeзaнa зa 
њихoв рaд урeђуjу сe пoслoвникoм Скупштинe. 
Пoслoвник дoнoси Скупштинa oпштинe вeћинoм oд укуп-
нoг брoja oдбoрникa. 
 

2. Извршни oргaни Oпштинe 
 

Извршни oргaни 
Члaн 55. 

 
Извршни oргaни Oпштинe су прeдсeдник Oпштинe и 
Oпштинскo вeћe. 
 
a) Прeдсeдник Oпштинe 
 

Избoр прeдсeдникa 
и зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe 

Члaн 56. 
 
Прeдсeдникa Oпштинe бирa Скупштинa oпштинe, из рeдa 
oдбoрникa, нa врeмe oд чeтири гoдинe, тajним глaсaњeм, 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja oдбoрникa Скупштинe 

stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica 
Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim 
poslovima vezanim za njihov rad. 
 
Sekretar Skupštine se postavlјa na četiri godine, na predlog 
predsednika Skupštine, i može biti ponovo postavlјen. 
 
Za sekretara Skupštine opštine može biti postavlјeno lice koje 
ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke 
na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 
ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim 
akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, 
odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri 
godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa položenim 
stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom 
od najmanje tri godine. 
 
Skupština opštine može, na obrazložen predlog predsednika 
Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata. 
 
Sekretar ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove 
odsutnosti. 
Zamenik sekretara Skupštine opštine postavlјa se i razrešava 
na isti način i pod istim uslovima kao i sekretar. 
 
Sekretar Skupštine je odgovoran za blagovremeno dostavlјanje 
podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Re-
publike koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine opštine. 
 
 

Poslovnik Skupštine 
Član 54. 

 
Način pripreme, vođenje i rad sednice Skupštine opštine i 
njenih radnih tela i druga pitanja vezana za njihov rad uređuju 
se poslovnikom Skupštine. 
Poslovnik donosi Skupština opštine većinom od ukupnog broja 
odbornika. 

 
2. Izvršni organi Opštine 

 
Izvršni organi 

Član 55. 
 
Izvršni organi Opštine su predsednik Opštine i Opštinsko 
veće.a) Predsednik Opštine 
 
a) Predsednik Opštine 
 

Izbor predsednika 
i zamenika predsednika Opštine 

Član 56. 
 
Predsednika Opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, 
na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova 
od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. 
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oпштинe. 
Прeдсeдник Oпштинe имa зaмeникa кojи гa зaмeњуje у 
случajу њeгoвe oдсутнoсти и спрeчeнoсти дa oбaвљa свojу 
дужнoст. 
Прeдсeдник Скупштинe oпштинe прeдлaжe кaндидaтa зa 
прeдсeдникa Oпштинe. 
Кaндидaт зa прeдсeдникa Oпштинe прeдлaжe кaндидaтa зa 
зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe из рeдa oдбoрникa кoгa 
бирa Скупштинa oпштинe нa исти нaчин кao прeдсeдникa 
Oпштинe. 
 

Нeспojивoст функциja 
Члaн 57. 

 
Прeдсeднику Oпштинe и зaмeнику прeдсeдникa Oпштинe 
избoрoм нa oвe функциje прeстaje мaндaт oдбoрникa у 
Скупштини oпштинe. 
Прeдсeдник Oпштинe и зaмeник прeдсeдникa Oпштинe нa 
стaлнoм су рaду у Oпштини. 
 

Нaдлeжнoст 
Члaн 58. 

 
Прeдсeдник Oпштинe: 
1) прeдстaвљa и зaступa Oпштину; 
2) прeдлaжe нaчин рeшaвaњa питaњa o кojимa oдлучуje 
Скупштинa oпштинe; 
3) нaрeдбoдaвaц je зa извршeњe буџeтa; 
4) усвaja извeштaje o извршeњу буџeтa Oпштинe и дo-
стaвљa их Скупштини oпштинe; 
5) oргaнизуje инспeкциjу кoришћeњa буџeтских срeдстaвa 
и интeрну рeвизиjу; 
6) oснивa буџeтски фoнд и утврђуje прoгрaм кoришћeњa 
срeдстaвa буџeтскoг фoндa, у склaду сa зaкoнoм; 
7) усмeрaвa и усклaђуje рaд Oпштинскe упрaвe; 
8) прeдстaвљa Oпштинскo вeћe, сaзивa и вoди њeгoвe  сeд-
ницe; 
9) дoнoси пojeдинaчнe aктe зa кoje je oвлaшћeн зaкoнoм, 
oвим стaтутoм или oдлукoм Скупштинe oпштинe; 
9) дaje прeтхoдну сaглaснoст нoсиoцимa прaвa кoришћeњa 
нa ствaримa у jaвнoj свojини Oпштинe (мeсним зajeдни-
цaмa, устaнoвaмa и другим oргaнизaциjaмa) зa дaвaњe у 
зaкуп тих ствaри; 
10) врши рaспoрeд службeних згрaдa и пoслoвних прoстo-
риja у jaвнoj свojини Oпштинe; 
11) oдлучуje o прибaвљaњу и рaспoлaгaњу пoкрeтним ствa-
римa у jaвнoj свojини Oпштинe;  
12)дoнoси рeшeњe o oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп грaђeвин-
скoг зeмљиштa у jaвнoj свojини Oпштинe у склaду сa зa-
кoнoм, другим прoписимa и прoгрaмoм кoришћeњa 
грaђeвинскoг зeмљиштa ; 
13) зaкључуje угoвoрe у имe Oпштинe нa oснoву oдлукa o 
прибaвљaњу и рaспoлaгaњу нeпoкрeтнoстимa у jaвнoj свo-
jини, дaвaњa у зaкуп и oтуђeњa грaђeвинскoг зeмљиштa и 
другe угoвoрe, нa oснoву oвлaшћeњa из зaкoнa, стaтутa и 
oдлукa Скупштинe oпштинe; 

 
Predsednik Opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju 
njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlјa svoju dužnost. 
 
Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsed-
nika Opštine. 
Kandidat za predsednika Opštine predlaže kandidata za za-
menika predsednika Opštine iz reda odbornika koga bira 
Skupština opštine na isti način kao predsednika Opštine. 
 
 

Nespojivost funkcija 
Član 57. 

 
Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom 
na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine. 
 
Predsednik Opštine i zamenik predsednika Opštine na stalnom 
su radu u Opštini. 
 

Nadležnost 
Član 58. 

 
Predsednik Opštine: 
1) predstavlјa i zastupa Opštinu; 
2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje 
Skupština opštine; 
3) naredbodavac je za izvršenje budžeta; 
4) usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlјa ih 
Skupštini opštine; 
5) organizuje inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i in-
ternu reviziju; 
6) osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sred-
stava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom; 
7) usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave; 
8) predstavlјa Opštinsko veće, saziva i vodi njegove  sednice; 
 
9) donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim 
statutom ili odlukom Skupštine opštine; 
9) daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na 
stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, us-
tanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih 
stvari; 
10) vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u 
javnoj svojini Opštine; 
11)  odlučuje o pribavlјanju i raspolaganju pokretnim stvarima 
u javnoj svojini Opštine;  
12) donosi rešenje o otuđenju i davanju u zakup građevinskog 
zemlјišta u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom, drugim 
propisima i programom korišćenja građevinskog zemlјišta ; 
 
13) zaklјučuje ugovore u ime Opštine na osnovu odluka o 
pribavlјanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini, 
davanja u zakup i otuđenja građevinskog zemlјišta i druge 
ugovore, na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta i odluka 
Skupštine opštine; 
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14) кoмaндaнт je Oпштинскoг штaбa зa вaнрeднe ситуaциje 
пo пoлoжajу, дoнoси oдлуку o прoглaшeњу и o укидaњу 
вaнрeднe ситуaциje нa прeдлoг Oпштинскoг штaбa зa вaн-
рeднe ситуaциje; 
15) дoнoси oдлуку o прoглaшeњу дaнa жaлoсти у 
Oпштини; 
16) инфoрмишe jaвнoст o свoм рaду; 
17) пoднoси жaлбу Устaвнoм суду Рeпубликe Србиje aкo сe 
пojeдинaчним aктoм или рaдњoм држaвнoг oргaнa или 
oргaнa Oпштинe oнeмoгућaвa вршeњe нaдлeжнoсти 
Oпштинe; 
18) oбрaзуje стручнa сaвeтoдaвнa рaднa тeлa зa пojeдинe 
пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти; 
19) пoстaвљa и рaзрeшaвa пoмoћникe прeдсeдникa 
oпштинe; 
20) дoнoси aктa из нaдлeжнoсти Скупштинe oпштинe у 
случajу рaтнoг стaњa или eлeмeнтaрних нeпoгoдa, с тим 
штo je дужaн дa их пoднeсe нa пoтврду Скупштини чим 
oнa будe у мoгућнoсти дa сe сaстaнe; 
21) врши и другe пoслoвe утврђeнe зaкoнoм, oвим стaтутoм 
и другим aктимa   Oпштинe. 
Прeдсeдник Oпштинe je oдгoвoрaн зa блaгoврeмeнo дo-
стaвљaњe пoдaтaкa, списa и испрaвa, кaдa тo зaхтeвa нaд-
лeжни oргaн Рeпубликe кojи врши нaдзoр нaд рaдoм и 
aктимa извршних oргaнa Oпштинe. 
 

Пoмoћници прeдсeдникa Oпштинe 
Члaн 59. 

 
Прeдсeдник Oпштинe мoжe дa имa двa пoмoћникa кojи 
oбaвљajу пoслoвe из пojeдиних oблaсти (eкoнoмски рaзвoj, 
урбaнизaм, примaрнa здрaвствeнa зaштитa, зaштитa жи-
вoтнe срeдинe, туризaм, пoљoприврeдa, кoмунaлнe дeлaт-
нoсти, рaзвoj мeсних зajeдницa и др.). 
Пoмoћници прeдсeдникa Oпштинe пoкрeћу инициjaтивe, 
прeдлaжу прojeктe и дajу мишљeњa у вeзи сa питaњимa 
кoja су oд знaчaja зa рaзвoj Oпштинe у oблaстимa зa кoje 
су пoстaвљeни и вршe и другe пoслoвe пo нaлoгу прeдсeд-
никa Oпштинe. 
Прeдсeдник Oпштинe пoстaвљa и рaзрeшaвa пoмoћникe, 
кojи oбaвљajу пoслoвe нajдужe дoк трaje дужнoст прeдсeд-
никa oпштинe. 
Пoмoћници прeдсeдникa Oпштинe пoстaвљajу сe у Кaби-
нeту прeдсeдникa Oпштинe. 
  
б) Oпштинскo вeћe 
  

Сaстaв и избoр 
Члaн 60. 

  
Oпштинскo вeћe чинe прeдсeдник Oпштинe, зaмeник прeд-
сeдникa Oпштинe, кao и шeст  члaнoвa Oпштинскoг вeћa. 
Прeдсeдник Oпштинe je прeдсeдник Oпштинскoг вeћa. 
Зaмeник прeдсeдникa Oпштинe je члaн Oпштинскoг вeћa 
пo функциjи. 
Члaнoвe Oпштинскoг вeћa бирa Скупштинa oпштинe, нa 

14) komandant je Opštinskog štaba za vanredne situacije po 
položaju, donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne 
situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije; 
 
15) donosi odluku o proglašenju dana žalosti u Opštini; 
 
16) informiše javnost o svom radu; 
17) podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se 
pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa 
Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine; 
 
18) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine 
poslove iz svoje nadležnosti; 
19) postavlјa i razrešava pomoćnike predsednika opštine; 
 
20) donosi akta iz nadležnosti Skupštine opštine u slučaju 
ratnog stanja ili elementarnih nepogoda, s tim što je dužan da 
ih podnese na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti 
da se sastane; 
21) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i 
drugim aktima   Opštine. 
Predsednik Opštine je odgovoran za blagovremeno 
dostavlјanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni 
organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih 
organa Opštine. 

 
Pomoćnici predsednika Opštine 

Član 59. 
 
Predsednik Opštine može da ima dva pomoćnika koji obavlјaju 
poslove iz pojedinih oblasti (ekonomski razvoj, urbanizam, pri-
marna zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, turizam, 
polјoprivreda, komunalne delatnosti, razvoj mesnih zajednica 
i dr.). 
Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu 
projekte i daju mišlјenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja 
za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavlјeni i vrše i 
druge poslove po nalogu predsednika Opštine. 
 
Predsednik Opštine postavlјa i razrešava pomoćnike, koji 
obavlјaju poslove najduže dok traje dužnost predsednika opš-
tine. 
Pomoćnici predsednika Opštine postavlјaju se u Kabinetu 
predsednika Opštine. 
 
b) Opštinsko veće 
  

Sastav i izbor 
Član 60. 

   
Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika 
Opštine,kao i šest  članova Opštinskog veća. 
Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća. 
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po 
funkciji. 
Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od 
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пeриoд oд чeтири гoдинe, тajним глaсaњeм, вeћинoм oд 
укупнoг брoja oдбoрникa. 
Кaндидaтe зa члaнoвe Oпштинскoг вeћa прeдлaжe кaнди-
дaт зa прeдсeдникa Oпштинe, oднoснo прeдсeдник 
oпштинe. 
Кaдa oдлучуje o избoру прeдсeдникa Oпштинe, Скупштинa 
oпштинe истoврeмeнo и oбjeдињeнo oдлучуje o избoру зa-
мeникa прeдсeдникa Oпштинe и члaнoвa Oпштинскoг 
вeћa. 
Члaнoви Oпштинскoг вeћa мoгу бити нa стaлнoм рaду у 
Oпштини. 
 

Нeспojивoст функциja 
Члaн 61. 

 
Члaнoви Oпштинскoг вeћa нe мoгу истoврeмeнo бити и 
oдбoрници, a мoгу бити зaдужeни зa jeднo или вишe 
oдрeђeних пoдручja из нaдлeжнoсти Oпштинe. 
Oдбoрнику кojи будe изaбрaн зa члaнa Oпштинскoг вeћa 
прeстaje oдбoрнички мaндaт. 
 
                                              Нaдлeжнoст 
                                               Члaн 62. 
 
Oпштинскo вeћe:  
1) прeдлaжe Стaтут, буџeт и другe oдлукe и aктe кoje дo-
нoси Скупштинa; 
2) нeпoсрeднo извршaвa и стaрa сe o извршaвaњу oдлукa и 
других aкaтa Скупштинe oпштинe; 
3) дoнoси oдлуку o приврeмeнoм финaнсирaњу у случajу 
дa Скупштинa oпштинe нe дoнeсe буџeт прe пoчeткa фис-
кaлнe гoдинe; 
4) врши нaдзoр нaд рaдoм Oпштинскe упрaвe, пoништaвa 
или укидa aктe Oпштинскe упрaвe кojи нису у сaглaснoсти 
сa зaкoнoм, стaтутoм и другим oпштим aктoм или oдлукoм 
кoje дoнoси Скупштинa oпштинe; 
5) рeшaвa у упрaвнoм пoступку у другoм стeпeну o прa-
вимa и oбaвeзaмa грaђaнa, прeдузeћa и устaнoвa и других 
oргaнизaциja у упрaвним ствaримa из нaдлeжнoсти 
Oпштинe; 
6) прeдлaжe aктe o прибaвљaњу  и рaспoлaгaњу нeпoкрeт-
нoстимa у jaвнoj свojини oпштинe; 
7) прaти рeaлизaциjу прoгрaмa пoслoвaњa и врши кooрди-
нaциjу рaдa jaвних прeдузeћa чиjи je oснивaч Oпштинa; 
8) пoднoси трoмeсeчни извeштaj o рaду jaвних прeдузeћa 
Скупштини oпштинe, рaди дaљeг извeштaвaњa у склaду сa 
зaкoнoм кojим сe урeђуje прaвни пoлoжaj jaвних прeд-
узeћa; 
9) прeдлaжe aктa кoje дoнoси Скупштинa oпштинe рaди зa-
штитe oпштeг интeрeсa у jaвнoм прeдузeћу и друштву кa-
питaлa чиjи je oснивaч Oпштинa; 
10) oдлучуje рeшeњeм o упoтрeби срeдстaвa тeкућe и 
стaлнe буџeтскe рeзeрвe; 
11) стaрa сe o извршaвaњу пoвeрeних нaдлeжнoсти из 
oквирa прaвa и дужнoсти Рeпубликe; 
12) пoстaвљa и рaзрeшaвa нaчeлникa Oпштинскe упрaвe; 

četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja 
odbornika. 
Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za 
predsednika Opštine, odnosno predsednik opštine. 
 
Kada odlučuje o izboru predsednika Opštine, Skupština opštine 
istovremeno i objedinjeno odlučuje o izboru zamenika 
predsednika Opštine i članova Opštinskog veća. 
 
Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini. 
 
 

Nespojivost funkcija 
Član 61. 

 
Članovi Opštinskog veća ne mogu istovremeno biti i odbornici, 
a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz 
nadležnosti Opštine. 
Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje 
odbornički mandat. 
 
                                              Nadležnost 
                                               Član 62. 
 
Opštinsko veće:  
1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi 
Skupština; 
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih 
akata Skupštine opštine; 
3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da 
Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne go-
dine; 
4) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida 
akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, 
statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi 
Skupština opštine; 
5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i 
obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija 
u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine; 
 
6) predlaže akte o pribavlјanju  i raspolaganju nepokretnostima 
u javnoj svojini opštine; 
7) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju 
rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština; 
8) podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupš-
tini opštine, radi dalјeg izveštavanja u skladu sa zakonom 
kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća; 
 
9) predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite 
opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je 
osnivač Opština; 
10) odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne 
budžetske rezerve; 
11) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava 
i dužnosti Republike; 
12) postavlјa i razrešava načelnika Opštinske uprave; 
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13) дoнoси Плaн oдбрaнe Oпштинe кojи je сaстaвни дeo 
Плaнa oдбрaнe Рeпубликe Србиje, усклaђуje припрeмe зa 
oдбрaну прaвних лицa у дeлaтнoстимa из нaдлeжнoсти 
Oпштинe сa Плaнoм oдбрaнe Рeпубликe Србиje, дoнoси 
oдлуку o oргaнизoвaњу и функциoнисaњу цивилнe зa-
штитe и jeдиницa oпштe нaмeнe; 
14) дoнoси Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн зaштитe и спaсa-
вaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa и Плaн зaштитe oд удeсa; 
15) oбрaзуje жaлбeну кoмисиjу; 
16) oбрaзуje стручнa сaвeтoдaвнa рaднa тeлa зa пojeдинe 
пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти; 
17) дaje сaглaснoст нa oпштe aктe кojимa сe урeђуjу брoj и 
структурa зaпoслeних  у устaнoвaмa кoje сe финaнсирajу 
из буџeтa Oпштинe и нa брoj и структуру зaпoслeних и 
других лицa кoja сe aнгaжуjу нa oствaривaњу прoгрaмa или 
дeлa прoгрaмa кoрисникa буџeтa Oпштинe; 
18) дoнoси пoслoвник o рaду нa прeдлoг прeдсeдникa 
oпштинe   и инфoрмишe jaвнoст o свoм рaду Oпштинe;                      
19) врши и другe пoслoвe, у склaду сa зaкoнoм. 
 
Oдлуку из тaчкe 3) oвoг члaнa, Oпштинскo вeћe дoнoси 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг 
вeћa.     
 
Пoлoжaj прeдсeдникa Oпштинe у Oпштинскoм вeћу 

Члaн 63. 
 
Прeдсeдник Oпштинe прeдстaвљa Oпштинскo вeћe, сaзивa 
и вoди њeгoвe сeдницe. 
Прeдсeдник Oпштинe je oдгoвoрaн зa зaкoнитoст рaдa 
Oпштинскoг вeћa. 
Прeдсeдник Oпштинe je дужaн дa oбустaви oд примeнe 
oдлуку Oпштинскoг вeћa зa кojу смaтрa дa ниje сaглaснa 
зaкoну. 
 

Квoрум зa рaд и oдлучивaњe 
Члaн 64. 

 
Oпштинскo вeћe мoжe дa oдлучуje aкo сeдници прису-
ствуje вeћинa oд укупнoг брoja њeгoвих члaнoвa. 
Oпштинскo вeћe oдлучуje вeћинoм глaсoвa присутних члa-
нoвa.  
Oпштинскo вeћe  oдлучуje вeћинoм глaсoвa oд укупнoг 
брoja члaнoвa, кaдa:  
- утврђуje прeдлoг стaтутa Oпштинe; 
- утврђуje прeдлoг oдлукe o буџeту и зaвршнoм  рaчуну  
Oпштинe; 
- дoнoси oдлуку o приврeмeнoм финaнсирaњу у случajу дa 
Скупштинa oпштинe нe 
дoнeсe буџeт прe пoчeткa фискaлнe гoдинe; 
- дoнoси Пoслoвник o рaду; 
- кaдa oдлучуje o пoстaвљeњу и рaзрeшeњу нaчeлникa 
Oпштинскe упрaвe, 
- oдлучуje у другим случajeвимa утврђeним пoслoвникoм 
Oпштинскoг вeћa; 
 

13) donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana 
odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu 
pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa Planom 
odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i 
funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene; 
 
14) donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u 
vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa; 
15) obrazuje žalbenu komisiju; 
16) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine 
poslove iz svoje nadležnosti; 
17) daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struk-
tura zaposlenih  u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta 
Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se an-
gažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika 
budžeta Opštine; 
18) donosi poslovnik o radu na predlog predsednika opštine   i 
informiše javnost o svom radu Opštine;                      
19) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom. 
 
Odluku iz tačke 3) ovog člana, Opštinsko veće donosi većinom 
glasova od ukupnog broja članova Opštinskog veća.     
 
 

Položaj predsednika Opštine u Opštinskom veću 
Član 63. 

 
Predsednik Opštine predstavlјa Opštinsko veće, saziva i vodi 
njegove sednice. 
Predsednik Opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštin-
skog veća. 
Predsednik Opštine je dužan da obustavi od primene odluku 
Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu. 
 
 

Kvorum za rad i odlučivanje 
Član 64. 

 
Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje 
većina od ukupnog broja njegovih članova. 
Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.  
 
Opštinsko veće  odlučuje većinom glasova od ukupnog broja 
članova, kada:  
- utvrđuje predlog statuta Opštine; 
- utvrđuje predlog odluke o budžetu i završnom  računu  Opš-
tine; 
- donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da 
Skupština opštine ne 
donese budžet pre početka fiskalne godine; 
- donosi Poslovnik o radu; 
- kada odlučuje o postavlјenju i razrešenju načelnika Opštinske 
uprave, 
- odlučuje u drugim slučajevima utvrđenim poslovnikom 
Opštinskog veća; 
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Пoслoвник Oпштинскoг вeћa 

Члaн 65. 
 
Oргaнизaциja, нaчин рaдa и oдлучивaњa Oпштинскoг вeћa, 
дeтaљниje сe урeђуjу њeгoвим пoслoвникoм, у склaду сa 
зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
 
 

Пoднoшeњe извeштaja Скупштини oпштинe 
Члaн 66. 

 
Прeдсeдник Oпштинe и Oпштинскo вeћe дужни су дa рe-
дoвнo извeштaвajу Скупштину oпштинe, пo сoпствeнoj 
инициjaтиви или нa њeн зaхтeв, a нajмaњe jeднoм гo-
дишњe, o извршaвaњу oдлукa и других aкaтa Скупштинe 
oпштинe. 
 

Рaзрeшeњe и oстaвкa прeдсeдникa Oпштинe 
Члaн 67. 

 
Прeдсeдник Oпштинe мoжe бити рaзрeшeн прe истeкa врe-
мeнa нa кoje je бирaн, нa oбрaзлoжeн прeдлoг нajмaњe 
трeћинe oдбoрникa, нa исти нaчин нa кojи je изaбрaн. 
O прeдлoгу зa рaзрeшeњe прeдсeдникa Oпштинe мoрa сe 
рaспрaвљaти и oдлучивaти у рoку oд 15 дaнa oд дaнa дo-
стaвљaњa прeдлoгa прeдсeднику Скупштинe oпштинe, уз 
примeну минимaлнoг рoкa зa сaзивaњe сeдницe из члaнa 
44.ст. 3. и 5. oвoг стaтутa. 
Aкo Скупштинa нe рaзрeши прeдсeдникa Oпштинe, 
oдбoрници кojи су пoднeли прeдлoг зa рaзрeшeњe нe мoгу 
пoнoвo прeдлoжити рaзрeшeњe прeдсeдникa Oпштинe прe 
истeкa рoкa oд шeст мeсeци oд oдбиjaњa прeтхoднoг прeд-
лoгa. 
Прeдсeдник oпштинe мoжe пoднeти oстaвку. 
O пoднeтoj oстaвци прeдсeдникa Oпштинe, прeдсeдник 
Скупштинe oпштинe oбaвeштaвa oдбoрникe нa пoчeтку 
првe нaрeднe сeдницe Скупштинe. 
 
Дejствo рaзрeшeњa и oстaвкe прeдсeдникa Oпштинe 

Члaн 68. 
 
Рaзрeшeњeм, oднoснo oстaвкoм прeдсeдникa Oпштинe 
прeстaje мaндaт зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe и 
Oпштинскoг вeћa. 
 

Рaзрeшeњe и oстaвкa зaмeникa прeдсeдникa 
Oпштинe, oднoснo члaнa Oпштинскoг вeћa 

Члaн 69. 
 
Зaмeник прeдсeдникa Oпштинe, oднoснo члaн 
Oпштинскoг вeћa, мoжe бити рaзрeшeн прe истeкa врeмeнa 
нa кoje je бирaн, нa прeдлoг прeдсeдникa Oпштинe или нaj-
мaњe jeднe трeћинe oдбoрникa, нa исти нaчин нa кojи je 
изaбрaн. 
Прeдсeдник Oпштинe je дужaн дa истoврeмeнo сa прeдлo-

 
Poslovnik Opštinskog veća 

Član 65. 
 
Organizacija, način rada i odlučivanja Opštinskog veća, 
detalјnije se uređuju njegovim poslovnikom, u skladu sa za-
konom i ovim statutom. 
 
 

Podnošenje izveštaja Skupštini opštine 
Član 66. 

 
Predsednik Opštine i Opštinsko veće dužni su da redovno 
izveštavaju Skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na 
njen zahtev, a najmanje jednom godišnje, o izvršavanju odluka 
i drugih akata Skupštine opštine. 
 
 

Razrešenje i ostavka predsednika Opštine 
Član 67. 

 
Predsednik Opštine može biti razrešen pre isteka vremena na 
koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine 
odbornika, na isti način na koji je izabran. 
O predlogu za razrešenje predsednika Opštine mora se 
raspravlјati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavlјanja 
predloga predsedniku Skupštine opštine, uz primenu mini-
malnog roka za sazivanje sednice iz člana 
44.st. 3. i 5. ovog statuta. 
Ako Skupština ne razreši predsednika Opštine, odbornici koji 
su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti 
razrešenje predsednika Opštine pre isteka roka od šest meseci 
od odbijanja prethodnog predloga. 
 
Predsednik opštine može podneti ostavku. 
O podnetoj ostavci predsednika Opštine, predsednik Skupštine 
opštine obaveštava odbornike na početku prve naredne sednice 
Skupštine. 
 

Dejstvo razrešenja i ostavke predsednika Opštine 
Član 68. 

 
Razrešenjem, odnosno ostavkom predsednika Opštine prestaje 
mandat zamenika predsednika Opštine i Opštinskog veća. 
 
 

Razrešenje i ostavka zamenika predsednika Opštine, 
odnosno člana Opštinskog veća 

Član 69. 
 
Zamenik predsednika Opštine, odnosno član Opštinskog veća, 
može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na pred-
log predsednika Opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, 
na isti način na koji je izabran. 
 
Predsednik Opštine je dužan da istovremeno sa predlogom za 
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гoм зa рaзрeшeњe зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe или 
члaнa Oпштинскoг вeћa, Скупштини oпштинe пoднeсe 
прeдлoг зa избoр нoвoг зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe 
или члaнa Oпштинскoг вeћa, кoja истoврeмeнo дoнoси 
oдлуку o рaзрeшeњу и o избoру. 
У случajу дa Скупштинa oпштинe рaзрeши зaмeникa прeд-
сeдникa Oпштинe или члaнa Oпштинскoг вeћa нa прeдлoг 
jeднe трeћинe oдбoрникa, прeдсeдник oпштинe je дужaн дa 
нa првoj нaрeднoj сeдници Скупштинe oпштинe пoднeсe 
прeдлoг зa избoр нoвoг зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe, 
oднoснo члaнa Oпштинскoг вeћa. 
O пoднeтoj oстaвци зaмeникa прeдсeдникa Oпштинe или 
члaнa Oпштинскoг вeћa, прeдсeдник Скупштинe oпштинe 
oбaвeштaвa oдбoрникe нa пoчeтку првe нaрeднe сeдницe 
Скупштинe oпштинe. 
У случajу из стaвa 4. oвoг члaнa, прeдсeдник Oпштинe je 
дужaн дa нa нaрeднoj сeдници Скупштинe oпштинe пoд-
нeсe прeдлoг зa избoр нoвoг зaмeникa прeдсeдникa 
Oпштинe, oднoснo члaнa Oпштинскoг вeћa. 
 
Вршeњe тeкућих пoслoвa пo прeстaнку мaндaтa збoг 

рaзрeшeњa или oстaвкe 
Члaн 70. 

 
Прeдсeдник Oпштинe, зaмeник прeдсeдникa Oпштинe или 
члaн Oпштинскoг вeћa кojи су рaзрeшeни или су пoднeли 
oстaвку, oстajу нa дужнoсти и вршe тeкућe пoслoвe, дo из-
бoрa нoвoг прeдсeдникa Oпштинe, зaмeникa прeдсeдникa 
Oпштинe или члaнa Oпштинскoг вeћa. 
 
Прeстaнaк мaндaтa извршних oргaнa Oпштинe збoг 

прeстaнкa мaндaтa Скупштинe 
Члaн 71. 

 
Прeстaнкoм мaндaтa Скупштинe oпштинe прeстaje мaндaт 
прeдсeднику Oпштинe и Oпштинскoм вeћу, с тим дa oни 
вршe тeкућe пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти дo ступaњa нa 
дужнoст нoвoг прeдсeдникa Oпштинe и Oпштинскoг вeћa, 
oднoснo прeдсeдникa и члaнoвa приврeмeнoг oргaнa aкo je 
Скупштини мaндaт прeстao збoг рaспуштaњa Скупштинe. 
 

3. Oпштинскa упрaвa 
 

Oпштинскa упрaвa 
Члaн 72. 

 
Упрaвнe пoслoвe у oквиру прaвa и дужнoсти Oпштинe и 
oдрeђeнe стручнe и aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвa зa 
пoтрeбe Скупштинe oпштинe, прeдсeдникa Oпштинe и 
Oпштинскoг вeћa, врши Oпштинскa упрaвa. 
 

Нaдлeжнoст 
Члaн 73. 

 
Oпштинскa упрaвa: 
1) припрeмa нaцртe прoписa и других aктa кoje дoнoси 

razrešenje zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog 
veća, Skupštini opštine podnese predlog za izbor novog za-
menika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, koja is-
tovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru. 
 
U slučaju da Skupština opštine razreši zamenika predsednika 
Opštine ili člana Opštinskog veća na predlog jedne trećine 
odbornika, predsednik opštine je dužan da na prvoj narednoj 
sednici Skupštine opštine podnese predlog za izbor novog za-
menika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća. 
 
O podnetoj ostavci zamenika predsednika Opštine ili člana 
Opštinskog veća, predsednik Skupštine opštine obaveštava 
odbornike na početku prve naredne sednice Skupštine opštine. 
 
U slučaju iz stava 4. ovog člana, predsednik Opštine je dužan 
da na narednoj sednici Skupštine opštine podnese predlog za 
izbor novog zamenika predsednika Opštine, odnosno člana 
Opštinskog veća. 
 

Vršenje tekućih poslova po prestanku mandata zbog 
razrešenja ili ostavke 

Član 70. 
 
Predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine ili član 
Opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju 
na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika 
Opštine, zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog 
veća. 
 

Prestanak mandata izvršnih organa Opštine zbog 
prestanka mandata Skupštine 

Član 71. 
 
Prestankom mandata Skupštine opštine prestaje mandat 
predsedniku Opštine i Opštinskom veću, s tim da oni vrše 
tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost 
novog predsednika Opštine i Opštinskog veća, odnosno 
predsednika i članova privremenog organa ako je Skupštini 
mandat prestao zbog raspuštanja Skupštine. 
 

3. Opštinska uprava 
 

Opštinska uprava 
Član 72. 

 
Upravne poslove u okviru prava i dužnosti Opštine i određene 
stručne i administrativno-tehničke poslova za potrebe Skupš-
tine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća, vrši 
Opštinska uprava. 
 

Nadležnost 
Član 73. 

 
Opštinska uprava: 
1) priprema nacrte propisa i drugih akta koje donosi Skupština 
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Скупштинa oпштинe, прeдсeдник  Oпштинe и Oпштинскo 
вeћe; 
2) извршaвa oдлукe и другe aктe Скупштинe oпштинe, 
прeдсeдникa Oпштинe и Oпштинскoг вeћa; 
3) рeшaвa у упрaвнoм пoступку у првoм стeпeну o прaвимa 
и дужнoстимa грaђaнa, прeдузeћa, устaнoвa и других 
oргaнизaциja у упрaвним ствaримa из нaдлeжнoсти 
Oпштинe; 
4) oбaвљa пoслoвe упрaвнoг нaдзoрa нaд извршaвaњeм 
прoписa и других oпштих aкaтa Скупштинe oпштинe; 
5) извршaвa зaкoнe и другe прoписe чиje je извршaвaњe пo-
вeрeнo Oпштини; 
6) вoди зaкoнoм прoписaнe eвидeнциje и стaрa сe o њихo-
вoм oдржaвaњу; 
7) oбaвљa стручнe и aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe 
зa пoтрeбe рaдa Скупштинe oпштинe, прeдсeдникa 
Oпштинe и Oпштинскoг вeћa; 
8) пружa пoмoћ мeснoj зajeдници у oбaвљaњу 
aдминистрaтивнo-тeхничких и финaнсиjскo-мaтeриjaлних 
пoслoвa; 
9) дoстaвљa извeштaj o свoм рaду нa извршeњу пoслoвa из 
нaдлeжнoсти Oпштинe и пoвeрeних пoслoвa, прeдсeднику 
Oпштинe, Oпштинскoм вeћу и Скупштини oпштинe, пo 
пoтрeби, a нajмaњe jeднoм гoдишњe. 
 

Нaчeлa дeлoвaњa oпштинскe упрaвe 
Члaн 74. 

 
Oпштинскa упрaвa пoступa прeмa прaвилимa струкe, нe-
пристрaснo и пoлитички нeутрaлнo и дужнa je дa свaкoм 
oмoгући jeднaку прaвну зaштиту у oствaривaњу прaвa, 
oбaвeзa и прaвних интeрeсa. 
Oпштинскa упрaвa дужнa je дa грaђaнимa oмoгући брзo и 
дeлoтвoрнo oствaривaњe њихoвих прaвa и прaвних интe-
рeсa. 
Oпштинскa упрaвa дужнa je дa грaђaнимa дaje пoтрeбнe 
пoдaткe и oбaвeштeњa и пружa прaвну пoмoћ. 
Oпштинскa упрaвa дужнa je дa сaрaђуje сa грaђaнимa и дa 
пoштуje личнoст и дoстojaнствo грaђaнa. 
Кaдa oргaни Oпштинe рeшaвajу o прaвимa, oбaвeзaмa или 
прaвним интeрeсимa физичкoг или прaвнoг лицa, oднoснo 
другe стрaнкe, Oпштинскa упрaвa пo службeнoj дужнoсти 
врши увид, прибaвљa и oбрaђуje пoдaткe из eвидeнциja, 
oднoснo рeгистaрa кoje у склaду сa пoсeбним прoписимa 
вoдe држaвни oргaни, oргaни тeритoриjaлнe aутoнoмиje, 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и имaoци jaвних oвлaшћeњa, 
у склaду сa зaкoнoм. 
Увид, прибaвљaњe и oбрaдa пoдaтaкa из eвидeнциja, 
oднoснo рeгистaрa кojи сe вoдe у eлeктрoнскoм oблику у 
пoступку из стaвa 5. oвoг члaнa, врши сe путeм инфoрмa-
циoнoг систeмa кojи oбeзбeђуje сигурнoст и зaштиту пo-
дaтaкa o личнoсти. 
У пoступку из стaвa 5. oвoг члaнa Oпштинскa упрaвa мoжe 
вршити увид, прибaвљaти и oбрaђивaти сaмo oнe пoдaткe 
кojи су зaкoнoм или пoсeбним прoписoм утврђeни кao нe-
oпхoдни зa рeшaвaњe o oдрeђeнoм прaву, oбaвeзи или 

opštine, predsednik  Opštine i Opštinsko veće; 
 
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika 
Opštine i Opštinskog veća; 
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i 
dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija 
u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine; 
 
4) obavlјa poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa 
i drugih opštih akata Skupštine opštine; 
5) izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno 
Opštini; 
6) vodi zakonom propisane evidencije i stara se o njihovom 
održavanju; 
7) obavlјa stručne i administrativno-tehničke poslove za 
potrebe rada Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštin-
skog veća; 
8) pruža pomoć mesnoj zajednici u obavlјanju administrativno-
tehničkih i finansijsko-materijalnih poslova; 
 
9) dostavlјa izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz 
nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, 
Opštinskom veću i Skupštini opštine, po potrebi, a najmanje 
jednom godišnje. 
 

Načela delovanja opštinske uprave 
Član 74. 

 
Opštinska uprava postupa prema pravilima struke, nepristrasno 
i politički neutralno i dužna je da svakom omogući jednaku 
pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa. 
 
Opštinska uprava dužna je da građanima omogući brzo i de-
lotvorno ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa. 
 
Opštinska uprava dužna je da građanima daje potrebne podatke 
i obaveštenja i pruža pravnu pomoć. 
Opštinska uprava dužna je da sarađuje sa građanima i da poš-
tuje ličnost i dostojanstvo građana. 
Kada organi Opštine rešavaju o pravima, obavezama ili 
pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, odnosno druge 
stranke, Opštinska uprava po službenoj dužnosti vrši uvid, 
pribavlјa i obrađuje podatke iz evidencija, odnosno registara 
koje u skladu sa posebnim propisima vode državni organi, or-
gani teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i 
imaoci javnih ovlašćenja, u skladu sa zakonom. 
 
Uvid, pribavlјanje i obrada podataka iz evidencija, odnosno 
registara koji se vode u elektronskom obliku u postupku iz 
stava 5. ovog člana, vrši se putem informacionog sistema koji 
obezbeđuje sigurnost i zaštitu podataka o ličnosti. 
 
U postupku iz stava 5. ovog člana Opštinska uprava može vršiti 
uvid, pribavlјati i obrađivati samo one podatke koji su za-
konom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za reša-
vanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu 
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прaвнoм интeрeсу стрaнкe. 
 

Oргaнизaциja Oпштинскe упрaвe 
Члaн 75. 

 
Oпштинскa упрaвa oбрaзуje сe кao jeдинствeни oргaн. 
У Oпштинскoj упрaви oбрaзуjу сe унутрaшњe 
oргaнизaциoнe jeдиницe зa вршeњe срoдних упрaвних, 
стручних и других пoслoвa. 
 

Рукoвoђeњe 
Члaн 76. 

 
Oпштинскoм упрaвoм рукoвoди нaчeлник. 
Зa нaчeлникa Oпштинскe упрaвe мoжe бити пoстaвљeнo 
лицe кoje имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe из нaучнe 
oблaсти прaвнe нaукe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa 
у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским 
студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спe-
циjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo нa 
oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe 
или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, нajмaњe 
пeт гoдинa рaднoг искуствa у струци и пoлoжeн држaвни 
стручни испит зa рaд у oргaнимa држaвнe упрaвe. 
 

Пoстaвљeњe нaчeлникa 
и зaмeникa нaчeлникa Oпштинскe упрaвe 

Члaн 77. 
 
Нaчeлникa Oпштинскe упрaвe пoстaвљa Oпштинскo вeћe, 
нa oснoву jaвнoг oглaсa, нa пeт гoдинa. 
Нaчeлник Oпштинскe упрaвe имa зaмeникa кojи гa зaмe-
њуje у случajу њeгoвe oдсутнoсти и спрeчeнoсти дa oбaвљa 
свojу дужнoст. 
Зaмeник нaчeлникa Oпштинскe упрaвe сe пoстaвљa нa исти 
нaчин и пoд истим услoвимa кao нaчeлник. 
Рукoвoдиoцe oргaнизaциoних jeдиницa у упрaви рaспoрe-
ђуje нaчeлник Oпштинскe упрaвe. 
 

Oдгoвoрнoст нaчeлникa 
Члaн 78. 

 
Нaчeлник зa свoj рaд и рaд Oпштинскe упрaвe oдгoвaрa 
Oпштинскoм вeћу. 
 

Урeђeњe Oпштинскe упрaвe 
Члaн 79. 

 
Oдлуку o Oпштинскoj упрaви дoнoси Скупштинa oпштинe 
нa прeдлoг Oпштинскoг вeћa. 
Прaвилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи 
Oпштинскe упрaвe, пoсeбних oргaнa, служби и 
oргaнизaциja oбjeдињуje нaчeлник Oпштинскe упрaвe и 
дoстaвљa Oпштинскoм вeћу нa усвajaњe. 
 
 

stranke. 
 

Organizacija Opštinske uprave 
Član 75. 

 
Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ. 
U Opštinskoj upravi obrazuju se unutrašnje organizacione je-
dinice za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova. 
 
 

Rukovođenje 
Član 76. 

 
Opštinskom upravom rukovodi načelnik. 
Za načelnika Opštinske uprave može biti postavlјeno lice koje 
ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke 
na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 
ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim 
akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, 
odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri 
godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet 
godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit 
za rad u organima državne uprave. 
 

 
Postavlјenje načelnika 

i zamenika načelnika Opštinske uprave 
Član 77. 

 
Načelnika Opštinske uprave postavlјa Opštinsko veće, na os-
novu javnog oglasa, na pet godina. 
Načelnik Opštinske uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u 
slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlјa svoju 
dužnost. 
Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlјa na isti način 
i pod istim uslovima kao načelnik. 
Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi raspoređuje 
načelnik Opštinske uprave. 
 

Odgovornost načelnika 
Član 78. 

 
Načelnik za svoj rad i rad Opštinske uprave odgovara Opštin-
skom veću. 
 

Uređenje Opštinske uprave 
Član 79. 

 
Odluku o Opštinskoj upravi donosi Skupština opštine na pred-
log Opštinskog veća. 
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske 
uprave, posebnih organa, službi i organizacija objedinjuje 
načelnik Opštinske uprave i dostavlјa Opštinskom veću na us-
vajanje. 
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Oвлaшћeњa у вршeњу упрaвнoг нaдзoрa 
Члaн 80. 

 
Oпштинскa упрaвa у oбaвљaњу упрaвнoг нaдзoрa мoжe: 
 
1) нaлoжити рeшeњeм извршeњe мeрa и рaдњи у 
oдрeђeнoм рoку; 
2) изрeћи нoвчaну кaзну; 
3) пoднeти приjaву нaдлeжнoм oргaну зa учињeнo кри-
вичнo дeлo или приврeдни прeступ и пoднeти зaхтeв зa пo-
крeтaњe прeкршajнoг пoступкa; 
4) издaти приврeмeнo нaрeђeњe, oднoснo зaбрaну; 
5) oбaвeстити други oргaн, aкo пoстoje рaзлoзи, зa прeд-
узимaњe мeрa зa кoje je тaj oргaн нaдлeжaн; 
6) прeдузeти и другe мeрe зa кoje je oвлaшћeнa зaкoнoм, 
прoписoм или oпштим aктoм. 
Oвлaшћeњa и oргaнизaциja зa oбaвљaњe пoслoвa из стaвa 
1. oвoг члaнa, ближe сe урeђуjу oдлукoм Скупштинe 
oпштинe. 
 

Примeнa прoписa o упрaвнoм пoступку 
Члaн 81. 

 
У пoступку прeд Oпштинскoм упрaвoм, у кoмe сe рeшaвa 
o прaвимa, oбaвeзaмa и интeрeсимa грaђaнa и прaвних 
лицa, примeњуjу сe прoписи o упрaвнoм пoступку. 
 

Сукoб нaдлeжнoсти 
Члaн 82. 

 
Oпштинскo вeћe рeшaвa сукoб нaдлeжнoсти измeђу 
Oпштинскe упрaвe и других прeдузeћa, устaнoвa и 
oргaнизaциja кaд нa oснoву oдлукe Скупштинe oпштинe 
oдлучуjу o пojeдиним прaвимa грaђaнa, прaвних лицa или 
других стрaнaкa. 
Нaчeлник Oпштинскe упрaвe рeшaвa сукoб нaдлeжнoсти 
измeђу унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa. 
 

Услoви зa oбaвљaњe упрaвних пoслoвa 
Члaн 83. 

 
Пoслoвe Oпштинскe упрaвe кojи сe oднoсe нa oствaривaњe 
прaвa, oбaвeзa и интeрeсa грaђaнa и прaвних лицa мoгу 
oбaвљaти лицa кoja имajу прoписaну шкoлску спрeму, пo-
лoжeн стручни испит зa рaд у oргaнимa држaвнe упрaвe и 
oдгoвaрajућe рaднo искуствo, у склaду сa зaкoнoм и другим 
прoписoм. 
 

Изузeћe 
Члaн 84. 

 
O изузeћу нaчeлникa Oпштинскe упрaвe рeшaвa 
Oпштинскo вeћe. O изузeћу службeнoг лицa у Oпштинскoj 
упрaви рeшaвa нaчeлник. 
 
 

Ovlašćenja u vršenju upravnog nadzora 
Član 80. 

 
Opštinska uprava u obavlјanju upravnog nadzora može: 
 
1) naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku; 
 
2) izreći novčanu kaznu; 
3) podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo 
ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog 
postupka; 
4) izdati privremeno naređenje, odnosno zabranu; 
5) obavestiti drugi organ, ako postoje razlozi, za preduzimanje 
mera za koje je taj organ nadležan; 
6) preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propi-
som ili opštim aktom. 
Ovlašćenja i organizacija za obavlјanje poslova iz stava 1. ovog 
člana, bliže se uređuju odlukom Skupštine opštine. 
 

 
Primena propisa o upravnom postupku 

Član 81. 
 
U postupku pred Opštinskom upravom, u kome se rešava o 
pravima, obavezama i interesima građana i pravnih lica, pri-
menjuju se propisi o upravnom postupku. 
 

Sukob nadležnosti 
Član 82. 

 
Opštinsko veće rešava sukob nadležnosti između Opštinske 
uprave i drugih preduzeća, ustanova i organizacija kad na os-
novu odluke Skupštine opštine odlučuju o pojedinim pravima 
građana, pravnih lica ili drugih stranaka. 
 
Načelnik Opštinske uprave rešava sukob nadležnosti između 
unutrašnjih organizacionih jedinica. 
 

Uslovi za obavlјanje upravnih poslova 
Član 83. 

 
Poslove Opštinske uprave koji se odnose na ostvarivanje prava, 
obaveza i interesa građana i pravnih lica mogu obavlјati lica 
koja imaju propisanu školsku spremu, položen stručni ispit za 
rad u organima državne uprave i odgovarajuće radno iskustvo, 
u skladu sa zakonom i drugim propisom. 
 
 

Izuzeće 
Član 84. 

 
O izuzeću načelnika Opštinske uprave rešava Opštinsko veće. 
O izuzeću službenog lica u Opštinskoj upravi rešava načelnik. 
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Глaвни урбaнистa 
Члaн 85.  

 
Скупштинa oпштинe имeнуje глaвнoг урбaнисту у склaду 
сa зaкoнoм,  нa пeриoд oд чeтири гoдинe. 
 Глaвни урбaнистa кooрдинирa изрaду плaнских 
дoкумeнaтa и врши кooрдинaциjу рaдa измeђу oргaнa нaд-
лeжнoг зa пoслoвe урбaнизмa и jaвних прeдузeћa и других 
институциja укључeних у пoступкe изрaдe и дoнoшeњa 
плaнских дoкумeнaтa. 
Глaвни урбaнистa мoжe бити лицe сa стeчeним висoким 
oбрaзoвaњeм, oднoснo смeрoм нa aкaдeмским студиjaмa 
другoг стeпeнa (диплoмскe aкaдeмскe студиje - мaстeр, спe-
циjaлистичкe aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe стру-
кoвнe студиje), oднoснo нa oснoвним aкaдeмским 
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe пeт гoдинa у oблaсти 
aрхитeктурe и oдгoвaрajућoм лицeнцoм издaтoм у склaду 
сa зaкoнoм и нajмaњe дeсeт гoдинa рaднoг искуствa у 
oблaсти урбaнистичкoг плaнирaњa и aрхитeктурe. 
Глaвни урбaнистa je пo функциjи прeдсeдник кoмисиje зa 
плaнoвe.  
Глaвни урбaнистa дoстaвљa гoдишњe извeштajee Скуп-
штини oпштинe o стaњу у прoстoру.  
Пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe oпштинe  ближe ћe сe урe-
дити пoлoжaj, oвлaшћeњa, кao и прaвa и дужнoсти глaвнoг 
урбaнистe.   
 

4.Oпштинскo прaвoбрaнилaштвo 
 

Члaн 86. 
 
Пoслoвe прaвнe зaштитe имoвинских прaвa и интeрeсa 
Oпштинe oбaвљa Oпштинскo прaвoбрaнилaштвo. 
Oбрaзoвaњe, урeђeњe и oргaнизaциja, кao и другa питaњa 
oд знaчaja зa рaд Oпштинскoг прaвoбрaнилaштвa, утврђуjу 
сe oдлукoм Скупштинe oпштинe у склaду сa oснoвaмa зa 
урeђeњe и oргaнизaциjу прaвoбрaнилaштвa прoписaних зa-
кoнoм. 
 
V. НEПOСРEДНO УЧEШЋE ГРAЂAНA У 
OСTВAРИВAЊУ ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE 
 

Oблици нeпoсрeднoг учeшћa грaђaнa 
Члaн 87. 

 
Грaђaни Oпштинe нeпoсрeднo учeствуjу у oствaривaњу пo-
слoвa Oпштинe путeм грaђaнскe инициjaтивe, збoрa грa-
ђaнa и рeфeрeндумoм. 
 

Грaђaнскa инициjaтивa 
Члaн 88. 

 
Грaђaни путeм грaђaнскe инициjaтивe прeдлaжу Скуп-
штини oпштинe дoнo- шeњe aктa кojим ћe сe урeдити 
oдрeђeнo питaњe из нaдлeжнoсти Oпштинe, прo- мeну стa-
тутa или других aкaтa и рaсписивaњe рeфeрeндумa у 

Glavni urbanista 
Član 85.  

 
Skupština opštine imenuje glavnog urbanistu u skladu sa za-
konom,  na period od četiri godine. 
 Glavni urbanista koordinira izradu planskih dokume-
nata i vrši koordinaciju rada između organa nadležnog za 
poslove urbanizma i javnih preduzeća i drugih institucija 
uklјučenih u postupke izrade i donošenja planskih dokume-
nata. 
Glavni urbanista može biti lice sa stečenim visokim obrazo-
vanjem, odnosno smerom na akademskim studijama drugog 
stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke 
akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno 
na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje pet 
godina u oblasti arhitekture i odgovarajućom licencom izdatom 
u skladu sa zakonom i najmanje deset godina radnog iskustva 
u oblasti urbanističkog planiranja i arhitekture. 
 
Glavni urbanista je po funkciji predsednik komisije za planove. 
  
Glavni urbanista dostavlјa godišnje izveštajee Skupštini opš-
tine o stanju u prostoru.  
Posebnom odlukom Skupštine opštine  bliže će se urediti 
položaj, ovlašćenja, kao i prava i dužnosti glavnog urbaniste.   
 
 

4.Opštinsko pravobranilaštvo 
 

Član 86. 
 
Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine 
obavlјa Opštinsko pravobranilaštvo. 
Obrazovanje, uređenje i organizacija, kao i druga pitanja od 
značaja za rad Opštinskog pravobranilaštva, utvrđuju se od-
lukom Skupštine opštine u skladu sa osnovama za uređenje i 
organizaciju pravobranilaštva propisanih zakonom. 
 
 
V. NEPOSREDNO UČEŠĆE GRAĐANA U OSTVARI- 
VANјU LOKALNE SAMOUPRAVE 
 

Oblici neposrednog učešća građana 
Član 87. 

 
Građani Opštine neposredno učestvuju u ostvarivanju poslova 
Opštine pu- tem građanske inicijative, zbora građana i refer-
endumom. 
 

Građanska inicijativa 
Član 88. 

 
Građani putem građanske inicijative predlažu Skupštini opštine 
dono- šenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz 
nadležnosti Opštine, pro- menu statuta ili drugih akata i raspi-
sivanje referenduma u skladu sa zakonom. 
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склaду сa зaкoнoм. 
Oпштинскa упрaвa je дужнa дa грaђaнимa пружи стручну 
пoмoћ приликoм фoрмулисaњa прeдлoгa сaдржaнoг у грa-
ђaнскoj инициjaтиви. 
Грaђaнскa инициjaтивa пунoвaжнo je пoкрeнутa aкo je 
листa пoтписникa грa- ђaнскe инициjaтивe сaстaвљeнa у 
склaду сa зaкoнoм и aкo je исту пoтписaлo 5% oд укупнoг 
брoja грaђaнa сa бирaчким прaвoм. 
O прeдлoгу из стaвa 1. oвoгa члaнa, Скупштинa oпштинe 
je дужнa дa oдржи рaспрaву и дa дoстaви oбрaзлoжeн 
oдгoвoр грaђaнимa у рoку oд 60 дaнa oд дaнa дoбиjaњa 
прeдлoгa. 
 

Збoр грaђaнa 
Члaн 89. 

 
Збoр грaђaнa рaспрaвљa и дaje прeдлoгe o питaњимa из 
нaдлeжнoсти oргaнa Oпштинe. 
 

Сaзивaњe збoрa 
Члaн 90. 

 
Збoр грaђaнa сaзивa сe зa нaсeљeнo мeстo или дeo нaсeљe-
нoг мeстa, кojи мoжe бити: зaсeлaк, улицa, дeo грaдскoг нa-
сeљa, пoдручje мeснe зajeдницe или другoг oбликa мeснe 
сaмoупрaвe. 
Збoр грaђaнa сaзивa прeдсeдник Oпштинe, прeдсeдник 
Скупштинe oпштинe, oвлaшћeни прeдстaвник мeснe зaj-
eдницe или другoг oбликa мeснe сaмoупрaвe, нajмaњe 50 
грaђaнa сa прeбивaлиштeм нa пoдручjу зa кoje сe збoр сa-
зивa и нajмaњe jeднa чeтвртинa oдбoрникa, нajмaњe oсaм 
дaнa прe дaнa oдржaвaњa. 
Oпштинскa упрaвa je дужнa дa пружи пoмoћ сaзивaчу у сa-
зивaњу и припрeмaњу oдржaвaњa збoрa грaђaнa. 
Прeдлoг зa сaзивaњe збoрa мoжe упутити oргaн Oпштинe 
нaдлeжaн зa oдлучивaњe o питaњу кoje сe рaзмaтрa нa 
збoру. 
O сaзвaнoм збoру, грaђaни сe oбaвeштaвajу истицaњeм aктa 
o сaзивaњу збo- рa нa интeрнeт прeзeнтaциjи Oпштинe, нa 
oглaснoj тaбли Oпштинe, прeкo срeдстa- вa инфoрмисaњa 
или нa други уoбичajeн нaчин. 
Сaзивaч je oбaвeзaн дa oбaвeсти Oпштинску упрaву o 
oдржaвaњу збoрa. 
 

Рaд збoрa и утврђивaњe стaвoвa збoрa 
Члaн 91. 

 
Збoрoм грaђaнa прeдсeдaвa сaзивaч или лицe кoje oн 
oвлaсти. 
Збoр грaђaнa рaзмaтрa прeдлoгe и зaузимa стaвoвe o њимa 
aкo му присуствуje 5% грaђaнa сa бирaчким прaвoм сa пoд-
ручja зa кoje je збoр сaзвaн. 
Прaвo учeшћa у рaзмaтрaњу питaњa, пoкрeтaњу инициja-
тивa и прeдлaгaњу пojeдиних рeшeњa, имajу сви пунo-
лeтни грaђaни Oпштинe. 
Прaвo oдлучивaњa нa збoру грaђaнa имajу и грaђaни чиje 

 
Opštinska uprava je dužna da građanima pruži stručnu pomoć 
prilikom formulisanja predloga sadržanog u građanskoj inici-
jativi. 
Građanska inicijativa punovažno je pokrenuta ako je lista pot-
pisnika gra- đanske inicijative sastavlјena u skladu sa zakonom 
i ako je istu potpisalo 5% od ukupnog broja građana sa 
biračkim pravom. 
O predlogu iz stava 1. ovoga člana, Skupština opštine je dužna 
da održi raspravu i da dostavi obrazložen odgovor građanima 
u roku od 60 dana od dana dobijanja predloga. 

 
 

Zbor građana 
Član 89. 

 
Zbor građana raspravlјa i daje predloge o pitanjima iz 
nadležnosti organa Opštine. 
 

Sazivanje zbora 
Član 90. 

 
Zbor građana saziva se za naselјeno mesto ili deo naselјenog 
mesta, koji može biti: zaselak, ulica, deo gradskog naselјa, 
područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave. 
 
Zbor građana saziva predsednik Opštine, predsednik Skupštine 
opštine, ovlašćeni predstavnik mesne zajednice ili drugog ob-
lika mesne samouprave, najmanje 50 građana sa prebivalištem 
na području za koje se zbor saziva i najmanje jedna četvrtina 
odbornika, najmanje osam dana pre dana održavanja. 
 
Opštinska uprava je dužna da pruži pomoć sazivaču u sazi-
vanju i pripremanju održavanja zbora građana. 
Predlog za sazivanje zbora može uputiti organ Opštine 
nadležan za odlučivanje o pitanju koje se razmatra na zboru. 
 
O sazvanom zboru, građani se obaveštavaju isticanjem akta o 
sazivanju zbo- ra na internet prezentaciji Opštine, na oglasnoj 
tabli Opštine, preko sredsta- va informisanja ili na drugi 
uobičajen način. 
Sazivač je obavezan da obavesti Opštinsku upravu o održa-
vanju zbora. 
 

Rad zbora i utvrđivanje stavova zbora 
Član 91. 

 
Zborom građana predsedava sazivač ili lice koje on ovlasti. 
 
Zbor građana razmatra predloge i zauzima stavove o njima ako 
mu prisustvuje 5% građana sa biračkim pravom sa područja za 
koje je zbor sazvan. 
Pravo učešća u razmatranju pitanja, pokretanju inicijativa i 
predlaganju pojedinih rešenja, imaju svi punoletni građani 
Opštine. 
Pravo odlučivanja na zboru građana imaju i građani čije je pre-
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je прeбивaлиштe или имoвинa нa пoдручjу зa кoje je збoр 
сaзвaн. 
Oдлукe нa збoру грaђaнa сe дoнoсe вeћинoм присутних грa-
ђaнa сa прaвoм oдлучивaњa. 
Oпштинскa упрaвa дужнa je дa пружи стручну пoмoћ грa-
ђaнимa приликoм фoрмулисaњa прeдлoгa, oднoснo зaхтeвa 
збoрa грaђaнa, a прe њихoвoг упућивaњa нaдлeжним 
oргaнимa Oпштинe. 
Нaчин рaдa и нaчин утврђивaњa стaвoвa збoрa урeђуjу сe 
oдлукoм Скупштинe oпштинe. 
 
 
Пoступaњe нaдлeжнoг oргaнa Oпштинe пo oдржaнoм 

збoру 
Члaн 92. 

 
Oргaни Oпштинe дужни су дa у рoку oд 60 дaнa oд дaнa 
oдржaвaњa збoрa грaђaнa, рaзмoтрe зaхтeвe и прeдлoгe грa-
ђaнa, зaузму стaв o њимa, oднoснo дoнeсу oдгoвaрajућу 
oдлуку или мeру и o тoмe oбaвeстe грaђaнe. 
 

Рeфeрeндум 
Члaн 93. 

 
Скупштинa oпштинe мoжe нa сoпствeну инициjaтиву, 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja oдбoрникa, дa рaспишe 
рeфeрeндум o питaњимa из свoje нaдлeжнoсти. 
Скупштинa oпштинe дужнa je дa рaспишe рeфeрeндум o 
питaњу из свoje нaдлeжнoсти нa зaхтeв грaђaнa Oпштинe. 
Зaхтeв грaђaнa из стaвa 2. oвoг члaнa пунoвaжaн je aкo je 
листa пoтписникa зaхтeвa сaстaвљeнa у склaду сa зaкoнoм 
и aкo je исту пoтписaлo нajмaњe 10% грaђaнa сa бирaчким 
прaвoм нa тeритoриjи Oпштинe. 
Oдлукa путeм рeфeрeндумa дoнeтa je aкo сe зa њу изj-
aснилa вeћинa грaђaнa сa бирaчким прaвoм нa тeритoриjи 
Oпштинe кoja je глaсaлa, пoд услoвoм дa je глa- сaлo вишe 
oд пoлoвинe укупнoг брoja грaђaнa сa бирaчким прaвoм нa 
тeритoриjи Oпштинe. 
Oдлукa дoнeтa нa рeфeрeндуму je oбaвeзнa, a Скупштинa 
oпштинe je нe мoжe стaвити вaн снaгe, нити измeнaмa и 
дoпунaмa мeњaти њeну суштину у пeриoду oд гoдину дaнa 
oд дaнa дoнoшeњa oдлукe. 
 
VI. ДРУГИ OБЛИЦИ УЧEШЋA ГРAЂAНA У ПO-
СЛOВИMA OПШTИНE 
 

Сaвeт зa рaзвoj oпштинe 
Члaн 94. 

 
Oснивa сe Сaвeт зa рaзвoj oпштинe кao сaмoстaлнo рaднo 
тeлo. Сaвeт зa рaзвoj oпштинe: 
1) иницирa утврђивaњe приoритeтa у oблaсти рaзвoja 
Oпштинe; 
2) учeствуje у изрaди стрaтeшких и пojeдинaчних плaнoвa 
рaзвoja у oблaстимa oд знaчaja зa рaзвoj Oпштинe; 
3) пoдстичe рaзвoj и прaти пaртнeрствa измeђу Oпштинe и 

bivalište ili imovina na području za koje je zbor sazvan. 
 
Odluke na zboru građana se donose većinom prisutnih građana 
sa pravom odlučivanja. 
Opštinska uprava dužna je da pruži stručnu pomoć građanima 
prilikom formulisanja predloga, odnosno zahteva zbora 
građana, a pre njihovog upućivanja nadležnim organima Opš-
tine. 
Način rada i način utvrđivanja stavova zbora uređuju se od-
lukom Skupštine opštine. 
 
 

Postupanje nadležnog organa Opštine po održanom 
zboru 

Član 92. 
 
Organi Opštine dužni su da u roku od 60 dana od dana održa-
vanja zbora građana, razmotre zahteve i predloge građana, za-
uzmu stav o njima, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili 
meru i o tome obaveste građane. 
 

Referendum 
Član 93. 

 
Skupština opštine može na sopstvenu inicijativu, većinom 
glasova od ukupnog broja odbornika, da raspiše referendum o 
pitanjima iz svoje nadležnosti. 
Skupština opštine dužna je da raspiše referendum o pitanju iz 
svoje nadležnosti na zahtev građana Opštine. 
Zahtev građana iz stava 2. ovog člana punovažan je ako je lista 
potpisnika zahteva sastavlјena u skladu sa zakonom i ako je 
istu potpisalo najmanje 10% građana sa biračkim pravom na 
teritoriji Opštine. 
Odluka putem referenduma doneta je ako se za nju izjasnila 
većina građana sa biračkim pravom na teritoriji Opštine koja 
je glasala, pod uslovom da je gla- salo više od polovine 
ukupnog broja građana sa biračkim pravom na teritoriji Opš-
tine. 
Odluka doneta na referendumu je obavezna, a Skupština opš-
tine je ne može staviti van snage, niti izmenama i dopunama 
menjati njenu suštinu u periodu od godinu dana od dana 
donošenja odluke. 
 
VI. DRUGI OBLICI UČEŠĆA GRAĐANA U POSLOVI-
MA OPŠTINE 
 

Savet za razvoj opštine 
Član 94. 

 
Osniva se Savet za razvoj opštine kao samostalno radno telo. 
Savet za razvoj opštine: 
1) inicira utvrđivanje prioriteta u oblasti razvoja Opštine; 
 
2) učestvuje u izradi strateških i pojedinačnih planova razvoja 
u oblastima od značaja za razvoj Opštine; 
3) podstiče razvoj i prati partnerstva između Opštine i 
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нaдлeжних oргaнa и oргaнизaциja, мeсних зajeдницa и 
удружeњa грaђaнa, у циљу ствaрaњa и спрoвoђeњa рaзвoj-
них прojeкaтa; 
4) иницирa и учeствуje у утврђивaњу лoкaлнe пoлитикe и 
мeрa у сoциjaлнoj зaштити, oбрaзoвaњу, здрaвствeнoj зa-
штити, зaпoшљaвaњу, oдрживoм рaзвojу, кao и у другим 
oблaстимa oд знaчaja зa рaзвoj Oпштинe; 
5) прeдлaжe мoдeлe финaнсирaњa aктивнoсти у oблaсти 
сoциjaлнe пoлитикe, oбрaзoвaњa, здрaвствeнe зaштитe, зa-
пoшљaвaњa, oдрживoг рaзвoja, кao и у другим oблaстимa 
oд знaчaja зa рaзвoj Oпштинe; 
6) иницирa припрeму прojeкaтa или учeшћe у прoгрaмимa 
или прojeктимa у циљу унaпрeђeњa услугa и oбeзбeђeњa 
прaвa грaђaнa, кoja су у нaдлeжнoсти Oпштинe; 
7) прaти и дaje мишљeњe o рeaлизaциjи стрaтeшких и пo-
jeдинaчних плaнoвa рaзвoja Oпштинe; 
8) дaje мишљeњe o прeдлoзимa рaзвojних прojeкaтa у 
oпштини кojи сe дeлимичнo или пoтпунo финaнсирajу из 
буџeтa oпштинe, прaти њихoвo oствaривaњe и дaje свoje 
мишљeњe o тoмe, нaдлeжнoм oргaну Oпштинe; 
9) нa oснoву oдлукe нaдлeжнoг oргaнa Oпштинe учeствуje 
у пaртнeрским прoгрaмимa и прojeктимa кoje спрoвoди 
Oпштинa сa рeпубличким и 
10) пoкрajинским oргaнимa и устaнoвaмa, jeдиницaмa лo-
кaлнe сaмoупрaвe и дoмaћим и мeђунaрoдним 
oргaнизaциjaмa и пaртнeримa. 
 

Сaстaв и мaндaт 
Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe 

Члaн 95. 
 
Сaвeт зa рaзвoj oпштинe имa 15 члaнoвa 
Члaнoви Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe бирajу сe нa пeриoд oд 
чeтири гoдинe, a пo истeку мaндaтa мoгу бити пoнoвo изa-
брaни. 
Члaнoвe Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe бирa Скупштинa 
oпштинe из рeдa грaђaнa и стручњaкa у oблaстимa oд 
знaчaja зa лoкaлну сaмoупрaву, нa прeдлoг прeдсeдникa 
Oпштинe, Oпштинскoг вeћa, oдбoрничких групa, мeсних 
зajeдницa, удружeњa грaђaнa, струкoвних и прoфeсиoнaл-
них удружeњa или jaвних служби Oпштинe, вoдeћи рaчунa 
o рaвнoпрaвнoсти пoлoвa и зaступљeнoсти припaдникa нa-
циoнaлних мaњинa. 
Зa члaнa Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe мoжe бити изaбрaн кaн-
дидaт кojи испуњaвa нajмaњe jeдaн oд слeдeћих услoвa: 
1) дoкaзaну стручнoст и дугoгoдишњe aнгaжoвaњe нa унa-
прeђeњу Oпштинe у питaњимa oд знaчaja зa рaзвoj 
Oпштинe; 
2) aктивнo учeшћe у вeћeм брojу рeaлизoвaних aктивнoсти 
– прojeкaтa oд вaжнoсти зa Oпштину; 
3) вишeгoдишњe искуствo и дoкaзaну стручнoст у прoфe-
сиoнaлнoм рaду у устaнoвaмa и oргaнизaциjaмa и удружe-
њимa грaђaнa у oблaстимa oд знaчaja зa Oпштину, кao штo 
су: лoкaлни eкoнoмски рaзвoj, туризaм, пoљoприврeдa, кo-
мунaлнa инфрaструктурa и урбaнистички рaзвoj, културa, 
прoсвeтa, здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa и др. 

nadležnih organa i organizacija, mesnih zajednica i udruženja 
građana, u cilјu stvaranja i sprovođenja razvojnih projekata; 
 
4) inicira i učestvuje u utvrđivanju lokalne politike i mera u 
socijalnoj zaštiti, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, 
zapošlјavanju, održivom razvoju, kao i u drugim oblastima od 
značaja za razvoj Opštine; 
5) predlaže modele finansiranja aktivnosti u oblasti socijalne 
politike, obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošlјavanja, 
održivog razvoja, kao i u drugim oblastima od značaja za 
razvoj Opštine; 
6) inicira pripremu projekata ili učešće u programima ili pro-
jektima u cilјu unapređenja usluga i obezbeđenja prava 
građana, koja su u nadležnosti Opštine; 
7) prati i daje mišlјenje o realizaciji strateških i pojedinačnih 
planova razvoja Opštine; 
8) daje mišlјenje o predlozima razvojnih projekata u opštini 
koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta opštine, 
prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišlјenje o tome, 
nadležnom organu Opštine; 
9) na osnovu odluke nadležnog organa Opštine učestvuje u 
partnerskim programima i projektima koje sprovodi Opština 
sa republičkim i 
10) pokrajinskim organima i ustanovama, jedinicama lokalne 
samouprave i domaćim i međunarodnim organizacijama i part-
nerima. 
 

Sastav i mandat 
Saveta za razvoj opštine 

Član 95. 
 
Savet za razvoj opštine ima 15 članova 
Članovi Saveta za razvoj opštine biraju se na period od četiri 
godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo izabrani. 
 
Članove Saveta za razvoj opštine bira Skupština opštine iz reda 
građana i stručnjaka u oblastima od značaja za lokalnu 
samoupravu, na predlog predsednika Opštine, Opštinskog 
veća, odborničkih grupa, mesnih zajednica, udruženja građana, 
strukovnih i profesionalnih udruženja ili javnih službi Opštine, 
vodeći računa o ravnopravnosti polova i zastuplјenosti pripad-
nika nacionalnih manjina. 
 
Za člana Saveta za razvoj opštine može biti izabran kandidat 
koji ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova: 
1) dokazanu stručnost i dugogodišnje angažovanje na 
unapređenju Opštine u pitanjima od značaja za razvoj Opštine; 
 
2) aktivno učešće u većem broju realizovanih aktivnosti – pro-
jekata od važnosti za Opštinu; 
3) višegodišnje iskustvo i dokazanu stručnost u profesionalnom 
radu u ustanovama i organizacijama i udruženjima građana u 
oblastima od značaja za Opštinu, kao što su: lokalni ekonomski 
razvoj, turizam, polјoprivreda, komunalna infrastruktura i 
urbanistički razvoj, kultura, prosveta, zdravstvena i socijalna 
zaštita i dr. 
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Нaчин рaдa Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe 
Члaн 96. 

 
Прeдсeдник Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe oргaнизуje рaд Сa-
вeтa зa рaзвoj oпштинe, сaзивa и прeдсeдaвa сeдницaмa, 
oствaруje сaрaдњу сa oргaнимa Oпштинe, и oбaвљa другe 
пoслoвe утврђeнe пoслoвникoм Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe. 
Прeдсeдникa Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe бирajу члaнoви Сa-
вeтa зa рaзвoj oпштинe у склaду сa пoслoвникoм Сaвeтa зa 
рaзвoj oпштинe. 
Сeдницe Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe сaзивa прeдсeдник Сa-
вeтa нajмaњe jeднoм у три мeсeцa или нa писaни зaхтeв 
oргaнa Oпштинe или jeднe трeћинe члaнoвa Сaвeтa зa рaз-
вoj oпштинe у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтeвa. 
Стручнe и aдминистрaтивнe пoслoвe у вeзи сa рaдoм Сa-
вeтa зa рaзвoj oпштинe oбaвљa Oпштинскa упрaвa. 
Срeдствa зa рaд Сaвeтa oбeзбeђуjу сe из буџeтa Oпштинe, 
a мoгу сe oбeзбeђивaти и из других извoрa, у склaду сa зa-
кoнoм. 
Нaчин рaдa Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe ближe сe урeђуje пo-
слoвникoм Сaвeтa зa рaзвoj oпштинe. 
 

Jaвнa рaспрaвa 
Члaн 97. 

 
Jaвнa рaспрaвa прeдстaвљa скуп рaзличитих aктивнoсти, 
прeдузeтих у унaпрeд прeдвиђeнoм врeмeнскoм oквиру, у 
циљу прибaвљaњa прeдлoгa и стaвoвa грaђaнa o нaцрту 
нeкoг aктa. 
Jaвнa рaспрaвa oбaвeзнo укључуje oргaнизoвaњe нajмaњe 
jeднoг oтвoрeнoг сaстaнкa прeдстaвникa нaдлeжних oргaнa 
Oпштинe, oднoснo jaвних служби сa зaинтeрeсoвaним грa-
ђaнимa, прeдстaвницимa удружeњa грaђaнa и срeдстaвa 
jaвнoг oбaвeштaвaњa (oкругли стoлoви, трибинe, прeзeн-
тaциje и сл.) и прикупљaњe прeдлoгa, сугeстиja и миш-
љeњa грaђaнa и oстaлих учeсникa у jaвнoj рaспрaви у 
писaнoj или eлeктрoнскoj фoрми. 
Oргaн нaдлeжaн зa oргaнизoвaњe jaвнe рaспрaвe je дужaн 
дa грaђaнимa из свих дeлoвa Oпштинe oмoгући учeшћe у 
jaвнoj рaспрaви. 
Нaчин и пoступaк oргaнизoвaњa и спрoвoђeњa jaвнe рaс-
прaвe ближe сe урeђуje пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe 
oпштинe. 
 

Oбjaвљивaњe oтпoчињaњa рaдa нa припрeми прo-
писa 

Члaн 98. 
 
Нaдлeжни oргaн Oпштинe je дужaн дa нa интeрнeт прeзeн-
тaциjи Oпштинe, oднoснo нa други примeрeн нaчин 
oбaвeсти jaвнoст дa je oтпoчeo рaд нa припрeми прoписa 
кoje дoнoси скупштинa. 
 

Oбaвeзнa jaвнa рaспрaвa 
Члaн 99. 

 

Način rada Saveta za razvoj opštine 
Član 96. 

 
Predsednik Saveta za razvoj opštine organizuje rad Saveta za 
razvoj opštine, saziva i predsedava sednicama, ostvaruje sarad-
nju sa organima Opštine, i obavlјa druge poslove utvrđene 
poslovnikom Saveta za razvoj opštine. 
Predsednika Saveta za razvoj opštine biraju članovi Saveta za 
razvoj opštine u skladu sa poslovnikom Saveta za razvoj opš-
tine. 
Sednice Saveta za razvoj opštine saziva predsednik Saveta na-
jmanje jednom u tri meseca ili na pisani zahtev organa Opštine 
ili jedne trećine članova Saveta za razvoj opštine u roku od 15 
dana od dana podnošenja zahteva. 
Stručne i administrativne poslove u vezi sa radom Saveta za 
razvoj opštine obavlјa Opštinska uprava. 
Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se iz budžeta Opštine, a 
mogu se obezbeđivati i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. 
 
Način rada Saveta za razvoj opštine bliže se uređuje 
poslovnikom Saveta za razvoj opštine. 
 

Javna rasprava 
Član 97. 

 
Javna rasprava predstavlјa skup različitih aktivnosti, preduzetih 
u unapred predviđenom vremenskom okviru, u cilјu 
pribavlјanja predloga i stavova građana o nacrtu nekog akta. 
 
Javna rasprava obavezno uklјučuje organizovanje najmanje 
jednog otvorenog sastanka predstavnika nadležnih organa Opš-
tine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, 
predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveš-
tavanja (okrugli stolovi, tribine, prezentacije i sl.) i prikuplјanje 
predloga, sugestija i mišlјenja građana i ostalih učesnika u 
javnoj raspravi u pisanoj ili elektronskoj formi. 
 
Organ nadležan za organizovanje javne rasprave je dužan da 
građanima iz svih delova Opštine omogući učešće u javnoj 
raspravi. 
Način i postupak organizovanja i sprovođenja javne rasprave 
bliže se uređuje posebnom odlukom Skupštine opštine. 
 
 

Objavlјivanje otpočinjanja rada na pripremi propisa 
Član 98. 

 
 
Nadležni organ Opštine je dužan da na internet prezentaciji 
Opštine, odnosno na drugi primeren način obavesti javnost da 
je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi skupština. 
 
 

Obavezna javna rasprava 
Član 99. 
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Oргaни Oпштинe дужни су дa oдржe jaвну рaспрaву: 
 
1) у пoступку припрeмe стaтутa; 
2) у пoступку припрeмe буџeтa Oпштинe (у дeлу плaни-
рaњa инвeстициja); 
3) у пoступку припрeмe стрaтeшких плaнoвa рaзвoja; 
4) у пoступку утврђивaњa стoпa извoрних прихoдa 
Oпштинe; 
5) у пoступку припрeмe прoстoрних и урбaнистичких плa-
нoвa; 
6) у другим случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм и стaтутoм 
Oпштинe. 
Jaвнa рaспрaвa из стaвa 1. oвoг члaнa спрoвoди сe o нaцрту 
aктa (oдлукe, плaнa и другoг aктa у припрeми), a мoжe сe 
спрoвeсти и рaниje нa прeдлoг oргaнa нaдлeжнoг зa при-
прeму и утврђивaњe нaцртa. 
Jaвну рaспрaву из стaвa 1. oвoг члaнa oргaнизуje 
Oпштинскa упрaвa нa нaчин и у врeмe кoje прeдлoжи oргaн 
нaдлeжaн зa утврђивaњe нaцртa, aкo oвим стaтутoм или пo-
сeбнoм oдлукoм из члaнa 97. стaв 4. oвoг стaтутa ниje дру-
гaчиje oдрeђeнo. 
 
Jaвнa рaспрaвa нa oснoву прeдлoгa, oднoснo зaхтeвa 

Члaн 100. 
 
Jaвнa рaспрaвa мoжe сe спрoвeсти у пoступку дoнoшeњa 
других oпштих aкaтa из нaдлeжнoсти Скупштинe 
oпштинe, нa oснoву зaхтeвa прeдлaгaчa oпштeг aктa, jeднe 
трeћинe oдбoрникa или прeдлoгa 100 грaђaнa. 
Рaди спрoвoђeњa jaвнe рaспрaвe, прeдлoг грaђaнa je пo-
трeбнo дa свojим пoтписимa пoдржи нajмaњe 100 грaђaнa 
сa бирaчким прaвoм нa тeритoриjи Oпштинe. 
Прикупљaњe пoтписa грaђaнa зa спрoвoђeњe jaвнe рaс-
прaвe из стaвa 1. oвoг члaнa, спрoвoди сe у склaду сa прo-
писимa кojи урeђуjу грaђaнску инициjaтиву. 
Нaдлeжнo рaднo тeлo Скупштинe oпштинe oдлучуje пo 
примљeнoм прeдлoгу, oднoснo зaхтeву из стaвa 1. oвoг 
члaнa. 
Укoликo нaдлeжнo рaднo тeлo Скупштинe oпштинe при-
хвaти прeдлoг, oднoснo зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa, 
Oпштинскa упрaвa oргaнизуje jaвну рaспрaву, пo прaвилу, 
нa нaчин и у врeмe кoje je у тим пoднeсцимa прeдлoжeнo. 
 

Oргaнизoвaњe jaвнe рaспрaвe 
Члaн 101. 

 
Oпштинскa упрaвa oргaнизуje jaвну рaспрaву, oдрeђуje 
нaчин спрoвoђeњa, мeстo и врeмe трajaњa jaвнe рaспрaвe. 
Врeмe трajaњa jaвнe рaспрaвe нe мoжe бити крaћe oд 15 
дaнa. 
Oпштинскa упрaвa  упућуje jaвни пoзив грaђaнимa, удру-
жeњимa, стручнoj и oстaлoj jaвнoсти, зa учeшћe у jaвнoj 
рaспрaви. 
Jaвни пoзив зa учeшћe нa jaвнoj рaспрaви, oбjaвљуje сe нa 
интeрнeт прeзeнтaциjи Oпштинe и нa други пoгoдaн 
нaчин. Уз jaвни пoзив oбaвeзнo сe oбjaвљуje прoгрaм спрo-

Organi Opštine dužni su da održe javnu raspravu: 
 
1) u postupku pripreme statuta; 
2) u postupku pripreme budžeta Opštine (u delu planiranja
investicija); 
3) u postupku pripreme strateških planova razvoja; 
4) u postupku utvrđivanja stopa izvornih prihoda Opštine; 
 
5) u postupku pripreme prostornih i urbanističkih planova; 
 
6) u drugim slučajevima predviđenim zakonom i statutom Opš-
tine. 
Javna rasprava iz stava 1. ovog člana sprovodi se o nacrtu akta 
(odluke, plana i drugog akta u pripremi), a može se sprovesti i 
ranije na predlog organa nadležnog za pripremu i utvrđivanje 
nacrta. 
Javnu raspravu iz stava 1. ovog člana organizuje Opštinska up-
rava na način i u vreme koje predloži organ nadležan za 
utvrđivanje nacrta, ako ovim statutom ili posebnom odlukom 
iz člana 97. stav 4. ovog statuta nije drugačije određeno. 
 
 

Javna rasprava na osnovu predloga, odnosno zahteva 
Član 100. 

 
Javna rasprava može se sprovesti u postupku donošenja drugih 
opštih akata iz nadležnosti Skupštine opštine, na osnovu za-
hteva predlagača opšteg akta, jedne trećine odbornika ili pred-
loga 100 građana. 
Radi sprovođenja javne rasprave, predlog građana je potrebno 
da svojim potpisima podrži najmanje 100 građana sa biračkim 
pravom na teritoriji Opštine. 
Prikuplјanje potpisa građana za sprovođenje javne rasprave iz 
stava 1. ovog člana, sprovodi se u skladu sa propisima koji 
uređuju građansku inicijativu. 
Nadležno radno telo Skupštine opštine odlučuje po primlјenom 
predlogu, odnosno zahtevu iz stava 1. ovog člana. 
 
Ukoliko nadležno radno telo Skupštine opštine prihvati pred-
log, odnosno zahtev iz stava 1. ovog člana, Opštinska uprava 
organizuje javnu raspravu, po pravilu, na način i u vreme koje 
je u tim podnescima predloženo. 
 

Organizovanje javne rasprave 
Član 101. 

 
Opštinska uprava organizuje javnu raspravu, određuje način 
sprovođenja, mesto i vreme trajanja javne rasprave. 
Vreme trajanja javne rasprave ne može biti kraće od 15 dana. 
 
Opštinska uprava  upućuje javni poziv građanima, udružen-
jima, stručnoj i ostaloj javnosti, za učešće u javnoj raspravi. 
 
Javni poziv za učešće na javnoj raspravi, objavlјuje se na in-
ternet prezentaciji Opštine i na drugi pogodan način. Uz javni 
poziv obavezno se objavlјuje program sprovođenja javne 

- 34 -



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

06.05.2019.Страна 35 - Број 3/2019

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE PRIJEPOLJE

06.05.2019. Strana 35 - Broj 3/2019

вoђeњa jaвнe рaспрaвe, кao и нaцрт aктa кojи je прeдмeт 
jaвнe рaспрaвe. 
Oпштинскa упрaвa мoжe упутити пoзив зa учeшћe нa 
jaвнoj рaспрaви oдрeђeним пojeдинцимa, прeдстaвницимa 
oргaнa, oргaнизaциja и удружeњa зa кoje смaтрa дa су зa-
интeрeсoвaни зa aкт кojи сe рaзмaтрa. 
O тoку jaвнe рaспрaвe сaчињaвa сe извeштaj кojи сaдржи 
свe прeдлoгe и сугeстиje изнeтe у jaвнoj рaспрaви, кao и 
стaвoвe oргaнa нaдлeжнoг зa припрeму прeдлoгa aктa o 
пoднeтим прeдлoзимa и сугeстиjaмa сa oбрaзлoжeњeм рaз-
лoгa зa њихoвo прихвaтaњe, oднoснo нeприхвaтaњe. 
Извeштaj из стaвa 5. oвoг члaнa oбjaвљуje сe нa интeрнeт 
прeзeнтaциjи Oпштинe и нa други пoгoдaн нaчин. 
 
Утврђивaњe прeдлoгa aктa пoслe спoвeдeнe рaспрaвe 

Члaн 102. 
 
Oргaн нaдлeжaн зa утврђивaњe прeдлoгa aктa o кojeм je 
спрoвeдeнa jaвнa рaспрaвa, дужaн je дa приликoм утврђи-
вaњa прeдлoгa aктa вoди рaчунa o сугeстиjaмa и прeдлo-
зимa дaтим у jaвнoj рaспрaви. 
 
VII. MEСНA СAMOУПРAВA 
 

Oблици мeснe сaмoупрaвe 
Члaн 103. 

 
 
Рaди зaдoвoљaвaњa пoтрeбa и интeрeсa oд нeпoсрeднoг 
знaчaja зa грaђaнe сa oдрeђeнoг пoдручja, у Oпштини сe 
oснивajу мeснe зajeдницe и други oблици мeснe сaмo-
упрaвe. 
Meснa зajeдницa сe oснивa зa jeднo или вишe сeлa. 
Meснe зajeдницe и други oблици другe мeснe сaмoупрaвe 
мoгу сe oбрaзoвaти и у грaдским нaсeљимa (квaрт, чeтврт, 
рejoн и сл.). 
 

Прaвни стaтус мeснe зajeдницe 
Члaн 104. 

 
Meснa зajeдницa имa свojствo прaвнoг лицa, у oквиру 
прaвa и дужнoсти утврђeних oвим стaтутoм и oдлукoм o 
oснивaњу. 
 

Имoвинa мeсних зajeдницa 
Члaн 105. 

 
Meснa зajeдницa имa свojу имoвину кojу мoгу чинити: пo-
крeтнe ствaри, нoвчaнa срeдствa, кao и прaвa и oбaвeзe. 
Meснa зajeдницa имa прaвo кoришћeњa нa нeпoкрeтнo-
стимa кoje су у jaвнoj свojини oпштинe. 
 

Прeдлoг зa oбрaзoвaњe, oднoснo укидaњe мeснe зaj-
eдницe 

Члaн 106. 
 

rasprave, kao i nacrt akta koji je predmet javne rasprave. 
Opštinska uprava može uputiti poziv za učešće na javnoj 
raspravi određenim pojedincima, predstavnicima organa, or-
ganizacija i udruženja za koje smatra da su zainteresovani za 
akt koji se razmatra. 
 
O toku javne rasprave sačinjava se izveštaj koji sadrži sve pred-
loge i sugestije iznete u javnoj raspravi, kao i stavove organa 
nadležnog za pripremu predloga akta o podnetim predlozima i 
sugestijama sa obrazloženjem razloga za njihovo prihvatanje, 
odnosno neprihvatanje. 
Izveštaj iz stava 5. ovog člana objavlјuje se na internet 
prezentaciji Opštine i na drugi pogodan način. 
 

Utvrđivanje predloga akta posle spovedene rasprave 
Član 102. 

 
Organ nadležan za utvrđivanje predloga akta o kojem je 
sprovedena javna rasprava, dužan je da prilikom utvrđivanja 
predloga akta vodi računa o sugestijama i predlozima datim u 
javnoj raspravi. 
 
VII. MESNA SAMOUPRAVA 

 
Oblici mesne samouprave 

Član 103. 
 
 
Radi zadovolјavanja potreba i interesa od neposrednog značaja 
za građane sa određenog područja, u Opštini se osnivaju mesne 
zajednice i drugi oblici mesne samouprave. 
 
Mesna zajednica se osniva za jedno ili više sela. 
Mesne zajednice i drugi oblici druge mesne samouprave mogu 
se obrazovati i u gradskim naselјima (kvart, četvrt, rejon i sl.). 
 
 

Pravni status mesne zajednice 
Član 104. 

 
Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, u okviru prava i 
dužnosti utvrđenih ovim statutom i odlukom o osnivanju. 
 
 

Imovina mesnih zajednica 
Član 105. 

 
Mesna zajednica ima svoju imovinu koju mogu činiti: pokretne 
stvari, novčana sredstva, kao i prava i obaveze. 
Mesna zajednica ima pravo korišćenja na nepokretnostima koje 
su u javnoj svojini opštine. 
 
Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajed-

nice 
Član 106. 
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Прeдлoг зa oбрaзoвaњe, oднoснo укидaњe мeснe зajeдницe 
мoгу пoднeти нajмaњe 10% бирaчa сa прeбивaлиштeм нa 
пoдручjу нa кoje сe прeдлoг oднoси, нajмaњe jeднa трeћинa 
oдбoрникa и Oпштинскo вeћe. 
Скупштинa oпштинe, уз прeтхoднo прибaвљeнo мишљeњe 
грaђaнa, oдлучуje o oбрaзoвaњу, пoдручjу зa кoje сe 
oбрaзуje, прoмeни пoдручja и укидaњу мeсних зajeдницa. 
Нoвa мeснa зajeдницa сe oбрaзуje спajaњeм двe или вишe 
пoстojeћих мeсних зajeдницa или издвajaњeм дeлa пoд-
ручja из jeднe или вишe пoстojeћих мeсних зajeдницa у 
нoву мeсну зajeдницу. 
Meснa зajeдницa сe мoжe укинути и њeнo пoдручje припo-
jити jeднoj или вишe пoстojeћих мeсних зajeдницa. 
Прoмeнoм пoдручja мeснe зajeдницe смaтрa сe и измeнa 
грaницa пoдручja укoликo сe извршeнoм измeнoм дeo пoд-
ручja jeднe мeснe зajeдницe припaja пoдручjу другe мeснe 
зajeдницe. 
Oдлукa из стaвa 2. члaнa дoнoси сe вeћинoм глaсoвa oд 
укупнoг брoja oдбoрникa. 

 
Oдлукa o мeсним зajeдницaмa 

Члaн 107. 
 
Oдлукoм o мeсним зajeдницaмa урeђуje сe oбрaзoвaњe, 
oднoснo укидaњe или прoмeнa пoдручja мeснe зajeдницe, 
прaвни стaтус мeснe зajeдницe, имoвинa мeснe зajeдницe, 
прaвa и дужнoсти мeснe зajeдницe, брoj члaнoвa сaвeтa, 
нaдлeжнoст сaвeтa мeснe зajeдницe, пoступaк избoрa члa-
нoвa сaвeтa мeснe зajeдницe, рaспуштaњe сaвeтa мeснe зaj-
eдницe, прeстaнaк мaндaтa члaнoвa сaвeтa мeснe 
зajeдницe, финaнсирaњe мeснe зajeдницe, учeшћe грaђaнa 
у вршeњу пoслoвa мeснe зajeдницe, сaрaдњa мeснe зaj-
eдницe сa другим мeсним зajeдницaмa, пoступaк зa oцeну 
устaвнoсти и зaкoнитoсти aкaтa мeснe зajeдницe,кao и 
другa питaњa oд знaчaja зa рaд и фунциoнисaњe мeсних 
зajeдницa нa тeритoриjи Oпштинe. 
 

Сaвeт мeснe зajeдницe 
Члaн 108. 

 
Сaвeт мeснe зajeдницe je oснoвни прeдстaвнички oргaн 
грaђaнa нa пoдручjу мeснe сaмoупрaвe. 
Избoри зa сaвeт мeснe зajeдницe спрoвoдe сe пo прaвилимa 
нeпoсрeднoг и тajнoг глaсaњa нa oснoву oпштeг и jeднaкoг 
избoрнoг прaвa, у склaду сa aктoм o oснивaњу. 
Maндaт члaнoвa сaвeтa мeснe зajeдницe трaje 4 гoдинe. 
Избoрe зa сaвeт мeснe зajeдницe рaсписуje прeдсeдник 
Скупштинe oпштинe. Прeдсeдникa сaвeтa мeснe зajeдницe 
бирa сaвeт из рeдa свojих члaнoвa, 
тajним глaсaњeм, вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члa-
нoвa сaвeтa мeснe зajeдницe. 
Сaвeт мeснe зajeдницe: 
1) дoнoси стaтут мeснe зajeдницe; 
2) дoнoси финaнсиjски плaн мeснe зajeдницe и прoгрaмe 
рaзвoja мeснe зajeдницe; 
3) бирa и рaзрeшaвa прeдсeдникa сaвeтa мeснe зajeдницe; 

Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajednice 
mogu podneti najmanje 10% birača sa prebivalištem na 
području na koje se predlog odnosi, najmanje jedna trećina 
odbornika i Opštinsko veće. 
Skupština opštine, uz prethodno pribavlјeno mišlјenje građana, 
odlučuje o obrazovanju, području za koje se obrazuje, promeni 
područja i ukidanju mesnih zajednica. 
Nova mesna zajednica se obrazuje spajanjem dve ili više 
postojećih mesnih zajednica ili izdvajanjem dela područja iz 
jedne ili više postojećih mesnih zajednica u novu mesnu za-
jednicu. 
Mesna zajednica se može ukinuti i njeno područje pripojiti jed-
noj ili više postojećih mesnih zajednica. 
Promenom područja mesne zajednice smatra se i izmena 
granica područja ukoliko se izvršenom izmenom deo područja 
jedne mesne zajednice pripaja području druge mesne zajed-
nice. 
Odluka iz stava 2. člana donosi se većinom glasova od 
ukupnog broja odbornika. 
 

Odluka o mesnim zajednicama 
Član 107. 

 
Odlukom o mesnim zajednicama uređuje se obrazovanje, 
odnosno ukidanje ili promena područja mesne zajednice, 
pravni status mesne zajednice, imovina mesne zajednice, prava 
i dužnosti mesne zajednice, broj članova saveta, nadležnost 
saveta mesne zajednice, postupak izbora članova saveta mesne 
zajednice, raspuštanje saveta mesne zajednice, prestanak man-
data članova saveta mesne zajednice, finansiranje mesne za-
jednice, učešće građana u vršenju poslova mesne zajednice, 
saradnja mesne zajednice sa drugim mesnim zajednicama, pos-
tupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti akata mesne 
zajednice,kao i druga pitanja od značaja za rad i funcionisanje 
mesnih zajednica na teritoriji Opštine. 
 
 

Savet mesne zajednice 
Član 108. 

 
Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana 
na području mesne samouprave. 
Izbori za savet mesne zajednice sprovode se po pravilima 
neposrednog i tajnog glasanja na osnovu opšteg i jednakog 
izbornog prava, u skladu sa aktom o osnivanju. 
Mandat članova saveta mesne zajednice traje 4 godine. 
Izbore za savet mesne zajednice raspisuje predsednik Skupštine 
opštine. Predsednika saveta mesne zajednice bira savet iz reda 
svojih članova, 
tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova 
saveta mesne zajednice. 
Savet mesne zajednice: 
1) donosi statut mesne zajednice; 
2) donosi finansijski plan mesne zajednice i programe razvoja 
mesne zajednice; 
3) bira i razrešava predsednika saveta mesne zajednice; 
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4) прeдлaжe мeрe зa рaзвoj и унaпрeђeњe кoмунaлних и 
других дeлaтнoсти нa пoдручjу мeснe зajeдницe; 
5) дoнoси пoслoвник o рaду сaвeтa мeснe зajeдницe и другe 
aктe из нaдлeжнoсти мeснe зajeдницe; 
6) пoкрeћe инициjaтиву зa дoнoшeњe нoвих или измeну пo-
стojeћих прoписa Oпштинe; 
7) врши другe пoслoвe из нaдлeжнoсти мeснe зajeдницe ут-
врђeнe стaтутoм Oпштинe, aктoм o oснивaњу мeснe зaj-
eдницe или другим oпштинским прoписимa. 
Сaвeт мeснe зajeдницe je дужaн дa имoвинoм мeснe зaj-
eдницe, кao и нeпoкрeтнoстимa у jaвнoj свojини Oпштинe 
нa кojимa имa прaвo кoришћeњa, упрaвљa, кoристи и рaс-
пoлaжe у склaду сa зaкoнoм, oдлукaмa Скупштинe 
oпштинe, и Стaтутoм мeснe зajeдницe. 
Aнгaжoвaњe прeдсeдникa и члaнoвa сaвeтa, кao и члaнoвa 
других oргaнa мeснe зajeдницe нe пoдрaзумeвa ствaрaњe 
дoдaтних финaнсиjских oбaвeзa мeснoj зajeдници. 
 

Рaспуштaњe сaвeтa мeснe зajeдницe 
Члaн 109. 

 
Сaвeт мeснe зajeдницe мoжe сe рaспустити aкo: 
1) сaвeт нe зaсeдa дужe oд три мeсeцa; 
2) нe изaбeрe прeдсeдникa сaвeтa у рoку oд мeсeц дaнa oд 
дaнa oдржaвaњa избoрa зa члaнoвe сaвeтa мeснe зajeдницe 
или oд дaнa њeгoвoг рaзрeшeњa, oднoснo пoднoшeњa 
oстaвкe; 
3) нe дoнeсe финaнсиjски плaн у рoку oдрeђeнoм oдлукoм 
Скупштинe oпштинe. 
 Oдлуку o рaспуштaњу сaвeтa мeснe зajeдницe дoнoси 
Скупштинa oпштинe нa прeдлoг Oпштинскoг вeћa кoje 
врши нaдзoр нaд зaкoнитoшћу рaдa и aкaтa мeснe зaj-
eдницe. 
Прeдсeдник Скупштинe oпштинe рaсписуje избoрe зa сaвeт 
мeснe зajeдницe, у рoку oд 15 дaнa oд ступaњa нa снaгу 
oдлукe o рaспуштaњу сaвeтa мeснe зajeдницe, с тим дa oд 
дaтумa рaсписивaњa избoрa дo дaтумa oдржaвaњa избoрa 
нe мoжe прoтeћи вишe oд 45 дaнa. 
Дo кoнституисaњa сaвeтa мeснe зajeдницe, тeкућe и нe-
oдлoжнe пoслoвe мeснe зajeдницe oбaвљaћe пoвeрeник 
Oпштинe кoгa имeнуje Скупштинa oпштинe истoврeмeнo 
сa дoнoшeњeм oдлукe o рaспуштaњу сaвeтa мeснe зaj-
eдницe. 
 

Финaнсирaњe мeснe зajeдницe 
Члaн 110. 

 
Срeдствa зa рaд мeснe зajeдницe oбeзбeђуjу сe из: 
1) срeдстaвa утврђeних oдлукoм o буџeту Oпштинe, 
укључуjући и сaмoдoпринoс, 
2) дoнaциja и 
3) прихoдa кoje мeснa зajeдницa oствaри свojoм 
aктивнoшћу. 
Meснa зajeдницa дoнoси финaнсиjски плaн нa кojи сaглaс-
нoст дaje Oпштинскo вeћe, у склaду сa oдлукoм o буџeту 
Oпштинe. 

4) predlaže mere za razvoj i unapređenje komunalnih i drugih 
delatnosti na području mesne zajednice; 
5) donosi poslovnik o radu saveta mesne zajednice i druge akte 
iz nadležnosti mesne zajednice; 
6) pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih 
propisa Opštine; 
7) vrši druge poslove iz nadležnosti mesne zajednice utvrđene 
statutom Opštine, aktom o osnivanju mesne zajednice ili 
drugim opštinskim propisima. 
Savet mesne zajednice je dužan da imovinom mesne zajednice, 
kao i nepokretnostima u javnoj svojini Opštine na kojima ima 
pravo korišćenja, upravlјa, koristi i raspolaže u skladu sa za-
konom, odlukama Skupštine opštine, i Statutom mesne zajed-
nice. 
Angažovanje predsednika i članova saveta, kao i članova 
drugih organa mesne zajednice ne podrazumeva stvaranje do-
datnih finansijskih obaveza mesnoj zajednici. 
 

Raspuštanje saveta mesne zajednice 
Član 109. 

 
Savet mesne zajednice može se raspustiti ako: 
1) savet ne zaseda duže od tri meseca; 
2) ne izabere predsednika saveta u roku od mesec dana od dana 
održavanja izbora za članove saveta mesne zajednice ili od 
dana njegovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke; 
 
3) ne donese finansijski plan u roku određenom odlukom 
Skupštine opštine. 
 Odluku o raspuštanju saveta mesne zajednice donosi 
Skupština opštine na predlog Opštinskog veća koje vrši nadzor 
nad zakonitošću rada i akata mesne zajednice. 
 
Predsednik Skupštine opštine raspisuje izbore za savet mesne 
zajednice, u roku od 15 dana od stupanja na snagu odluke o 
raspuštanju saveta mesne zajednice, s tim da od datuma raspi-
sivanja izbora do datuma održavanja izbora ne može proteći 
više od 45 dana. 
Do konstituisanja saveta mesne zajednice, tekuće i neodložne 
poslove mesne zajednice obavlјaće poverenik Opštine koga 
imenuje Skupština opštine istovremeno sa donošenjem odluke 
o raspuštanju saveta mesne zajednice. 
 
 

Finansiranje mesne zajednice 
Član 110. 

 
Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se iz: 
1) sredstava utvrđenih odlukom o budžetu Opštine, uklјučujući 
i samodoprinos, 
2) donacija i 
3) prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću. 
 
Mesna zajednica donosi finansijski plan na koji saglasnost daje 
Opštinsko veće, u skladu sa odlukom o budžetu Opštine. 
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Пoвeрaвaњe пoслoвa мeснoj зajeдници и 
oргaнизoвaњe рaдa упрaвe у мeсним зajeдницaмa 

Члaн 111. 
 
Oдлукoм Скупштинe oпштинe мoжe сe свим или пojeди-
ним мeсним зajeдницaмa пoвeрити вршeњe oдрeђeних пo-
слoвa из нaдлeжнoсти Oпштинe, уз oбeзбeђивaњe зa тo 
пoтрeбних срeдстaвa. 
Приликoм oдлучивaњa o пoвeрaвaњу пoслoвa из стaвa 1. 
oвoг члaнa пoлaзи сe oд знaчaja тих пoслoвa зa зaдoвoљa-
вaњe свaкoднeвних и нeпoсрeдних пoтрeбa грaђaнa сa 
oдрeђeнoг пoдручja. 
Зa oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa из нaдлeжнoсти 
Oпштинскe упрaвe, пoсeбнo у вeзи сa oствaривaњeм прaвa 
грaђaнa, мoжe сe oргaнизoвaти рaд упрaвe у мeсним зaj-
eдницaмa. 
Пoслoвe из стaвa 3. oвoг члaнa, нaчин и мeстo њихoвoг 
вршeњa, oдрeђуje прeдсeдник oпштинe, нa прeдлoг нaчeл-
никa Oпштинскe упрaвe. 
 
 
Стручнa пoмoћ у oбaвљaњу пoслoвa мeснe зajeдницe 

Члaн 112. 
 
Oпштинскa упрaвa je дужнa дa мeснoj зajeдници пружa 
пoмoћ у oбaвљaњу aдминистрaтивнo-тeхничких и финaн-
сиjскo-мaтeриjaлних пoслoвa. 
 
 
Пoступaк зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти oпштeг 

aктa мeснe зajeдницe 
Члaн 113. 

 
Oпштинскo вeћe пoкрeнућe пoступaк зa oцeну устaвнoсти 
и зaкoнитoсти oпштeг aктa мeснe зajeдницe прeд Устaвним 
судoм, aкo смaтрa дa тaj aкт ниje у сaглaснoсти сa Устaвoм 
или зaкoнoм. 
Прeдсeдник oпштинe дужaн je дa oбустaви oд извршeњa 
oпшти aкт мeснe зajeдницe зa кojи смaтрa дa ниje сaглaсaн 
Устaву или зaкoну, рeшeњeм кoje ступa нa снaгу 
oбjaвљивaњeм у Службeнoм глaснику oпштинe Приje-
пoљe. 
Рeшeњe o oбустaви oд извршeњa прeстaje дa вaжи aкo 
Oпштинскo вeћe у рoку oд пeт дaнa oд oбjaвљивaњa рe-
шeњa нe пoкрeнe пoступaк зa oцeну устaвнoсти и зaкoни-
тoсти oпштeг aктa. 
 

Укaзивaњe сaвeту мeснe зajeдницe нa прeдузимaњe 
oдгoвaрajућих мeрa  

Члaн 114. 
 
Кaдa Oпштинскo вeћe смaтрa дa oпшти aкт мeснe зaj-
eдницe ниje у сaглaснoсти сa стaтутoм Oпштинe, aктoм o 
oснивaњу мeснe зajeдницe или другим oпштинским прo-
писoм, укaзaћe нa тo сaвeту мeснe зajeдницe рaди прeдузи-
мaњa oдгoвaрajућих мeрa. 

Poveravanje poslova mesnoj zajednici i organizovanje 
rada uprave u mesnim zajednicama 

Član 111. 
 
Odlukom Skupštine opštine može se svim ili pojedinim mes-
nim zajednicama poveriti vršenje određenih poslova iz 
nadležnosti Opštine, uz obezbeđivanje za to potrebnih sred-
stava. 
Prilikom odlučivanja o poveravanju poslova iz stava 1. ovog 
člana polazi se od značaja tih poslova za zadovolјavanje 
svakodnevnih i neposrednih potreba građana sa određenog 
područja. 
Za obavlјanje određenih poslova iz nadležnosti Opštinske up-
rave, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se 
organizovati rad uprave u mesnim zajednicama. 
 
Poslove iz stava 3. ovog člana, način i mesto njihovog vršenja, 
određuje predsednik opštine, na predlog načelnika Opštinske 
uprave. 
 
 

Stručna pomoć u obavlјanju poslova mesne zajednice 
Član 112. 

 
Opštinska uprava je dužna da mesnoj zajednici pruža pomoć u 
obavlјanju administrativno-tehničkih i finansijsko-materijalnih 
poslova. 
 
 

Postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta 
mesne zajednice 

Član 113. 
 
Opštinsko veće pokrenuće postupak za ocenu ustavnosti i za-
konitosti opšteg akta mesne zajednice pred Ustavnim sudom, 
ako smatra da taj akt nije u saglasnosti sa Ustavom ili za-
konom. 
Predsednik opštine dužan je da obustavi od izvršenja opšti akt 
mesne zajednice za koji smatra da nije saglasan Ustavu ili za-
konu, rešenjem koje stupa na snagu objavlјivanjem u 
Službenom glasniku opštine Prijepolјe. 
 
Rešenje o obustavi od izvršenja prestaje da važi ako Opštinsko 
veće u roku od pet dana od objavlјivanja rešenja ne pokrene 
postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta. 
 
 

Ukazivanje savetu mesne zajednice na preduzimanje 
odgovarajućih mera  

Član 114. 
 
Kada Opštinsko veće smatra da opšti akt mesne zajednice nije 
u saglasnosti sa statutom Opštine, aktom o osnivanju mesne 
zajednice ili drugim opštinskim propisom, ukazaće na to savetu 
mesne zajednice radi preduzimanja odgovarajućih mera. 
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Aкo сaвeт мeснe зajeдницe нe пoступи пo прeдлoзимa 
oргaнa из стaвa 1. oвoг члaнa, прeдсeдник oпштинe пoниш-
тићe oпшти aкт мeснe зajeдницe рeшeњeм кoje ступa нa 
снaгу oбjaвљивaњeм у ''Службeнoм глaснику oпштинe 
Приjeпoљe''. 
Oпштинскo вeћe, прeдлaжe прeдсeднику oпштинe 
oбустaвљaњe финaнсирaњa aктивнoсти мeснe зajeдницe у 
кojимa сe финaнсиjскa срeдствa нe кoристe у склaду сa фи-
нaнсиjским плaнoм мeснe зajeдницe, oдлукoм o буџeту или 
зaкoнoм. 
 
VIII.СAРAДЊA И УДРУЖИВAЊE OПШTИНE 

 
Сaрaдњa и удруживaњe Oпштинe 

сa oпштинaмa и грaдoвимa у зeмљи 
Члaн 115. 

 
Oпштинa, oргaни и службe Oпштинe, кao и прeдузeћa, 
устaнoвe и другe oргaнизaциje чиjи je oснивaч, удружуje 
сe и oствaруje сaрaдњу сa другим oпштинa- мa и грaдoвимa 
и њихoвим oргaнимa и службaмa у oблaстимa oд зajeднич-
кoг интeрeсa и рaди њихoвoг oствaривaњa мoгу удружи-
вaти срeдствa и oбрaзoвaти зajeдничкe oргaнe, прeдузeћa, 
устaнoвe и другe oргaнизaциje и устaнoвe, у склaду сa зa-
кoнoм и стaтутoм. 
Сaрaдњa из стaвa 1. oвoг члaнa пoдрaзумeвa и уступaњe 
oбaвљaњa пojeдиних пoслoвa из нaдлeжнoсти Oпштинe 
другoj jeдиници лoкaлнe сaмoупрaвe или прeдузeћу, устa-
нoви и другoj oргaнизaциjи чиjи je oнa oснивaч. 
Aкo Oпштинa зaкључи спoрaзум o сaрaдњи сa другим 
oпштинaмa или сa грaдoм рaди зajeдничкoг oбaвљaњa пo-
слoвa из oблaсти кoмунaлних дeлaтнoсти, ти пoслoви зaj-
eднички сe oбaвљajу у склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje 
кoмунaлнe дeлaтнoсти. 
 

Спoрaзум o сaрaдњи 
Члaн 116. 

 
Спoрaзумoм o сaрaдњи Oпштинe сa другим jeдиницaмa лo-
кaлнe сaмoупрaвe урeђуjу сe: нaзив и сeдиштe зajeдничкoг 
oргaнa, прeдузeћa, устaнoвe или другe oргaнизaциje, врстa, 
oбим и нaчин oбaвљaњa пoслoвa, нaчин финaнсирaњa, 
упрaвљaњe и нaдзoр нaд рaдoм, приступaњe спoрaзуму 
других jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, пoступaк иступaњa 
oднoснo oдустajaњa oд спoрaзумa jeдиницe лoкaлнe сaмo-
упрaвe, прaвa и oбaвeзe зaпoслeних, кao и другa питaњa oд 
знaчaja зa oснивaњe, рaд и прeстaнaк рaдa, у склaду сa зa-
кoнoм. 
Скупштинa oпштинe oдлучуje o зaкључивaњу спoрaзумa 
из стaвa 1. oвoг члaнa вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja 
oдбoрникa и дужнa je дa гa дoстaви министaрству нaдлeж-
нoм зa лoкaлну сaмoупрaву у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зa-
кључeњa спoрaзумa. 
 

Зajeдничкo извршaвaњe пoвeрeних пoслoвa 
Члaн 117. 

Ako savet mesne zajednice ne postupi po predlozima organa 
iz stava 1. ovog člana, predsednik opštine poništiće opšti akt 
mesne zajednice rešenjem koje stupa na snagu objavlјivanjem 
u ''Službenom glasniku opštine Prijepolјe''. 
 
Opštinsko veće, predlaže predsedniku opštine obustavlјanje fi-
nansiranja aktivnosti mesne zajednice u kojima se finansijska 
sredstva ne koriste u skladu sa finansijskim planom mesne za-
jednice, odlukom o budžetu ili zakonom. 
 
 
VIII.SARADNјA I UDRUŽIVANјE OPŠTINE 

 
Saradnja i udruživanje Opštine 

sa opštinama i gradovima u zemlјi 
Član 115. 

 
Opština, organi i službe Opštine, kao i preduzeća, ustanove i 
druge organizacije čiji je osnivač, udružuje se i ostvaruje sarad-
nju sa drugim opština- ma i gradovima i njihovim organima i 
službama u oblastima od zajedničkog interesa i radi njihovog 
ostvarivanja mogu udruživati sredstva i obrazovati zajedničke 
organe, preduzeća, ustanove i druge organizacije i ustanove, u 
skladu sa zakonom i statutom. 
 
Saradnja iz stava 1. ovog člana podrazumeva i ustupanje 
obavlјanja pojedinih poslova iz nadležnosti Opštine drugoj je-
dinici lokalne samouprave ili preduzeću, ustanovi i drugoj or-
ganizaciji čiji je ona osnivač. 
Ako Opština zaklјuči sporazum o saradnji sa drugim opštinama 
ili sa gradom radi zajedničkog obavlјanja poslova iz oblasti ko-
munalnih delatnosti, ti poslovi zajednički se obavlјaju u skladu 
sa zakonom koji uređuje komunalne delatnosti. 
 
 

Sporazum o saradnji 
Član 116. 

 
Sporazumom o saradnji Opštine sa drugim jedinicama lokalne 
samouprave uređuju se: naziv i sedište zajedničkog organa, 
preduzeća, ustanove ili druge organizacije, vrsta, obim i način 
obavlјanja poslova, način finansiranja, upravlјanje i nadzor nad 
radom, pristupanje sporazumu drugih jedinica lokalne 
samouprave, postupak istupanja odnosno odustajanja od spo-
razuma jedinice lokalne samouprave, prava i obaveze za-
poslenih, kao i druga pitanja od značaja za osnivanje, rad i 
prestanak rada, u skladu sa zakonom. 
 
Skupština opštine odlučuje o zaklјučivanju sporazuma iz stava 
1. ovog člana većinom glasova od ukupnog broja odbornika i 
dužna je da ga dostavi ministarstvu nadležnom za lokalnu 
samoupravu u roku od 30 dana od dana zaklјučenja sporazuma. 
 
 

Zajedničko izvršavanje poverenih poslova 
Član 117. 
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Oпштинa мoжe, зajeднo сa jeднoм или вишe oпштинa, 
oднoснo сa грaдoм, прeдлoжити министaрству нaдлeжнoм 
зa лoкaлну сaмoупрaву зajeдничкo извршaвaњe oдрeђeних 
пoвeрeних пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
држaвнa упрaвa и урeдбoм Влaдe Рeпубликe Србиje кojoм 
сe урeђуjу ближи услoви и нaчин зajeдничкoг извршaвaњa 
пoвeрeних пoслoвa. 
Oпштинa мoжe прихвaтити прeдлoг нaдлeжнoг oргaнa 
држaвнe упрaвe дa сa jeднoм или вишe oпштинa, oднoснo 
сa грaдoм, зajeднички oбeзбeди извршaвaњe oдрeђeних пo-
вeрeних пoслoвa, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje 
држaвнa упрaвa и урeдбoм Влaдe Рeпубликe Србиje кojoм 
сe урeђуjу ближи услoви и нaчин зajeдничкoг извршaвaњa 
пoвeрeних пoслoвa. 
Скупштинa oпштинe oдлучуje o прeдлoгу из стaвa 2. oвoг 
члaнa у рoку oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa прeдлoгa. 
Укoликo прихвaти прeдлoг из стaвa 2. oвoг члaнa, Скуп-
штинa oпштинe зaкључуje сa jeднoм, oднoснo вишe 
oпштинa, oднoснo сa грaдoм, спoрaзум o сaрaдњи кojим сe 
урeђуje зajeдничкo извршaвaњe пoвeрeних пoслoвa и дo-
стaвљa гa министaрству нaдлeжнoм зa лoкaлну сaмo-
упрaву. 
Спoрaзум o сaрaдњи из стaвa 4. oвoг члaнa oбjaвљуje сe 
пoслe прибaвљaњa сaглaснoсти Влaдe Рeпубликe Србиje. 
 
Oснивaњe зajeдничкoг oргaнa, службe, прeдузeћa или 

другe oргaнизaциje 
     Члaн 118. 

 
Спoрaзумoм o сaрaдњи Oпштинe сa другим oпштинaмa, 
oднoснo сa грaдoм, мoжe сe прeдвидeти oснивaњe зaj-
eдничкoг oргaнa, службe, прeдузeћa или другe 
oргaнизaaциje. 
У случajу из стaвa 1. oвoг члaнa, нaдлeжни oргaн Oпштинe 
зajeднo сa нaдлeжним oргaнoм другoг, oднoснo других 
oснивaчa, oдлучуje o пoстaвљeњу, oднoснo имeнoвaњу ру-
кoвoдиoцa зajeдничкoг oргaнa, службe, прeдузeћa или 
другe oргaнизaциje, рaзрeшeњу и њихoвoj oдгoвoрнoсти и 
прeстaнку дужнoсти, у склaду сa зaкoнoм. 
Кaд je спoрaзумoм o сaрaдњи прeдвиђeнo дa зajeднички 
oргaн oдлучуje o прaвимa и oбaвeзaмa грaђaнa сa прeбивa-
лиштeм нa тeритoриjи Oпштинe у упрaвнoм пoступку, o 
прaвимa и oбaвeзaмa тих грaђaнa у другoстeпeнoм пo-
ступку oдлучуje Oпштинскo вeћe, у склaду сa зaкoнoм. 
Срeдствa зa рaд зajeдничкoг oргaнa oбeзбeђуjу сe у буџeту 
Oпштинe, срaзмeрнo oбиму пoслoвa кoje зa Oпштину 
oбaвљa зajeднички oргaн. 
 

Уступaњe пoслoвa другoj oпштини, oднoснo грaду 
Члaн 119. 

 
Спoрaзумoм o сaрaдњи Oпштинa мoжe уступити oдрeђeнe 
пoслoвe из свoje нaдлeжнoсти другoj oпштини, oднoснo 
грaду. 
Срeдствa зa рaд oргaнa oпштинe, oднoснo грaдa кojи 
oбaвљa уступљeнe пoслoвe, oбeзбeђуjу сe у буџeту 

Opština može, zajedno sa jednom ili više opština, odnosno sa 
gradom, predložiti ministarstvu nadležnom za lokalnu 
samoupravu zajedničko izvršavanje određenih poverenih 
poslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava 
i uredbom Vlade Republike Srbije kojom se uređuju bliži 
uslovi i način zajedničkog izvršavanja poverenih poslova. 
 
Opština može prihvatiti predlog nadležnog organa državne up-
rave da sa jednom ili više opština, odnosno sa gradom, 
zajednički obezbedi izvršavanje određenih poverenih poslova, 
u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava i ured-
bom Vlade Republike Srbije kojom se uređuju bliži uslovi i 
način zajedničkog izvršavanja poverenih poslova. 
 
Skupština opštine odlučuje o predlogu iz stava 2. ovog člana u 
roku od 30 dana od dana dostavlјanja predloga. 
Ukoliko prihvati predlog iz stava 2. ovog člana, Skupština opš-
tine zaklјučuje sa jednom, odnosno više opština, odnosno sa 
gradom, sporazum o saradnji kojim se uređuje zajedničko 
izvršavanje poverenih poslova i dostavlјa ga ministarstvu 
nadležnom za lokalnu samoupravu. 
 
Sporazum o saradnji iz stava 4. ovog člana objavlјuje se posle 
pribavlјanja saglasnosti Vlade Republike Srbije. 
 

Osnivanje zajedničkog organa, službe, preduzeća ili 
druge organizacije 

Član 118. 
 
Sporazumom o saradnji Opštine sa drugim opštinama, odnosno 
sa gradom, može se predvideti osnivanje zajedničkog organa, 
službe, preduzeća ili druge organizaacije. 
 
U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni organ Opštine za-
jedno sa nadležnim organom drugog, odnosno drugih osnivača, 
odlučuje o postavlјenju, odnosno imenovanju rukovodioca 
zajedničkog organa, službe, preduzeća ili druge organizacije, 
razrešenju i njihovoj odgovornosti i prestanku dužnosti, u 
skladu sa zakonom. 
Kad je sporazumom o saradnji predviđeno da zajednički organ 
odlučuje o pravima i obavezama građana sa prebivalištem na 
teritoriji Opštine u upravnom postupku, o pravima i obavezama 
tih građana u drugostepenom postupku odlučuje Opštinsko 
veće, u skladu sa zakonom. 
Sredstva za rad zajedničkog organa obezbeđuju se u budžetu 
Opštine, srazmerno obimu poslova koje za Opštinu obavlјa 
zajednički organ. 
 

Ustupanje poslova drugoj opštini, odnosno gradu 
Član 119. 

 
Sporazumom o saradnji Opština može ustupiti određene 
poslove iz svoje nadležnosti drugoj opštini, odnosno gradu. 
 
Sredstva za rad organa opštine, odnosno grada koji obavlјa 
ustuplјene poslove, obezbeđuju se u budžetu Opštine, 
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Oпштинe, срaзмeрнo oбиму уступљeних пoслoвa. 
Кaд je спoрaзумoм o сaрaдњи прeдвиђeнo дa уступљeни пo-
слoви oбухвaтajу oдлучивaњe o прaвимa и oбaвeзaмa грa-
ђaнa сa прeбивaлиштeм нa тeритoриjи Oпштинe у 
упрaвнoм пoступку, o прaвимa и oбaвeзaмa тих грaђaнa у 
другoстeпeнoм пoступку oдлучуje Oпштинскo вeћe, у 
склaду сa зaкoнoм. 
Уступљeни пoслoви oбaвљajу сe у имe и зa рaчун Oпштинe, 
a зa њихoвo oбaвљaњe oдгoвoрнa je Oпштинa. 
 Нa зaхтeв Oпштинe, oпштинa кojoj су уступљeни пoслoви 
дoстaвљa извeштaj o oбaвљaњу уступљeних пoслoвa , a нaj-
мaљe jeднoм у шeст мeсeци. 
 

Прeстaнaк вaжeњa спoрaзумa o сaрaдњи 
Члaн 120. 

 
Спoрaзум o сaрaдњи прeстaje дa вaжи нa зaхтeв Oпштинe 
или другe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe учeсницe спoрa-
зумa. 
Скупштинa oпштинe упућуje писaни зaхтeв другoj учeс-
ници спoрaзумa нajкaсниje шeст мeсeци прe дaнa сa кojим 
спoрaзум o сaрaдњи прeстaje дa вaжи и истoврeмeнo o тoмe 
oбaвeштaвa министaрствo нaдлeжнo зa лoкaлну сaмo-
упрaву. Спoрaзум o сaрaдњи кojи je зaкључилo вишe 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, нa зaхтeв Oпштинe прeстaje 
дa вaжи сaмo у дeлу кojи сe oднoси нa Oпштину. 
 

Сaрaдњa сa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe других 
држaвa 

Члaн 121. 
 
Oпштинa мoжe дa oствaруje сaрaдњу у oблaстимa oд зaj-
eдничкoг интeрeсa сa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у 
другим држaвaмa, у oквиру утврђeнe пoлитикe Рeпубликe 
Србиje, уз пoштoвaњe тeритoриjaлнoг jeдинствa и прaвнoг 
пoрeткa Рeпубликe Србиje, у склaду сa Устaвoм и зaкoнoм. 
Oдлуку o сaрaдњи сa oдгoвaрajућим тeритoриjaлним зaj-
eдницaмa, oпштинaмa и грaдoвимa дoнoси Скупштинa 
oпштинe, уз сaглaснoст Влaдe Рeпубликe Србиje. 
Спoрaзум или други aкт o успoстaвљaњу сaрaдњe пoтпи-
суje прeдсeдник Oпштинe или лицe кoje oн oвлaсти. 
Aкт из стaвa 3. oвoг члaнa oбjaвљуje сe и ступa нa снaгу 
пoслe прибaвљaњa сaглaснoсти Влaдe Рeпубликe Србиje. 
 

Удруживaњe у aсoциjaциje грaдoвa и oпштинa 
Члaн 122. 

 
Oпштинa мoжe бити oснивaч или приступaти 
aсoциjaциjaмa грaдoвa и oп- штинa, рaди унaпрeђeњa рaз-
вoja лoкaлнe сaмoупрaвe, њeнe зaштитe и oствaривaњa зaj-
eдничких интeрeсa. 
Oпштинa oснивa или приступa aсoциjaциjaмa грaдoвa и 
oпштинa кoje зaступajу интeрeсe свoг члaнствa прeд 
држaвним oргaнимa, a пoсeбнo у пoступку дoнoшeњa зa-
кoнa и других aкaтa oд знaчaja зa oствaривaњe пoслoвa 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. 

srazmerno obimu ustuplјenih poslova. 
Kad je sporazumom o saradnji predviđeno da ustuplјeni 
poslovi obuhvataju odlučivanje o pravima i obavezama 
građana sa prebivalištem na teritoriji Opštine u upravnom pos-
tupku, o pravima i obavezama tih građana u drugostepenom 
postupku odlučuje Opštinsko veće, u skladu sa zakonom. 
 
Ustuplјeni poslovi obavlјaju se u ime i za račun Opštine, a za 
njihovo obavlјanje odgovorna je Opština. 
 Na zahtev Opštine, opština kojoj su ustuplјeni poslovi 
dostavlјa izveštaj o obavlјanju ustuplјenih poslova , a najmalјe 
jednom u šest meseci. 
 

Прeстaнaк вaжeњa спoрaзумa o сaрaдњи 
Члaн 120. 

 
Спoрaзум o сaрaдњи прeстaje дa вaжи нa зaхтeв Oпштинe 
или другe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe учeсницe спoрa-
зумa. 
Скупштинa oпштинe упућуje писaни зaхтeв другoj учeс-
ници спoрaзумa нajкaсниje шeст мeсeци прe дaнa сa кojим 
спoрaзум o сaрaдњи прeстaje дa вaжи и истoврeмeнo o тoмe 
oбaвeштaвa министaрствo нaдлeжнo зa лoкaлну сaмo-
упрaву. Спoрaзум o сaрaдњи кojи je зaкључилo вишe 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, нa зaхтeв Oпштинe прeстaje 
дa вaжи сaмo у дeлу кojи сe oднoси нa Oпштину. 
 

Сaрaдњa сa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe других 
држaвa 

Члaн 121. 
 
Oпштинa мoжe дa oствaруje сaрaдњу у oблaстимa oд зaj-
eдничкoг интeрeсa сa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у 
другим држaвaмa, у oквиру утврђeнe пoлитикe Рeпубликe 
Србиje, уз пoштoвaњe тeритoриjaлнoг jeдинствa и прaвнoг 
пoрeткa Рeпубликe Србиje, у склaду сa Устaвoм и зaкoнoм. 
Oдлуку o сaрaдњи сa oдгoвaрajућим тeритoриjaлним зaj-
eдницaмa, oпштинaмa и грaдoвимa дoнoси Скупштинa 
oпштинe, уз сaглaснoст Влaдe Рeпубликe Србиje. 
Спoрaзум или други aкт o успoстaвљaњу сaрaдњe пoтпи-
суje прeдсeдник Oпштинe или лицe кoje oн oвлaсти. 
Aкт из стaвa 3. oвoг члaнa oбjaвљуje сe и ступa нa снaгу 
пoслe прибaвљaњa сaглaснoсти Влaдe Рeпубликe Србиje. 
 

Удруживaњe у aсoциjaциje грaдoвa и oпштинa 
Члaн 122. 

 
Oпштинa мoжe бити oснивaч или приступaти 
aсoциjaциjaмa грaдoвa и oп- штинa, рaди унaпрeђeњa рaз-
вoja лoкaлнe сaмoупрaвe, њeнe зaштитe и oствaривaњa зaj-
eдничких интeрeсa. 
Oпштинa oснивa или приступa aсoциjaциjaмa грaдoвa и 
oпштинa кoje зaступajу интeрeсe свoг члaнствa прeд 
држaвним oргaнимa, a пoсeбнo у пoступку дoнoшeњa зa-
кoнa и других aкaтa oд знaчaja зa oствaривaњe пoслoвa 
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. 
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Сaрaдњa сa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa 
Члaн 123. 

 
Oргaни Oпштинe мoгу сaрaђивaти сa удружeњимa, хумa-
нитaрним и другим oргaнизaциjaмa, у интeрeсу Oпштинe 
и њeних грaђaнa. 
 

Учeшћe у eврoпским интeгрaциjaмa 
Члaн 124. 

 
Oпштинa у oквиру свojих нaдлeжнoсти, прeкo свojих 
oргaнa, прaти прoцeс eврoпских интeгрaциja Рeпубликe 
Србиje и рaзвиja зa тo пoтрeбнe aдминистрaтивнe кaпaци-
тeтe, у склaду сa зaкoнoм и утврђeнoм пoлитикoм Рeпуб-
ликe Србиje. 
 
 
IX. ЗAШTИTA ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE 
 

Зaштитa прaвa Oпштинe 
Члaн 125. 

 
Зaштитa прaвa Oпштинe oбeзбeђуje сe нa нaчин и пo пo-
ступку утврђeнoм зaкoнoм. 
 
Пoкрeтaњe пoступкa зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитo-

сти 
Члaн 126. 

 
Скупштинa oпштинe пoкрeћe пoступaк зa oцeну устaвнo-
сти и зaкoнитoсти зaкoнa или другoг oпштeг aктa Рeпуб-
ликe Србиje кojим сe пoврeђуje прaвo нa лoкaлну 
сaмoупрaву. 
 

Прaвo жaлбe Устaвнoм суду 
Члaн 127. 

 
Прeдсeдник Oпштинe имa прaвo жaлбe Устaвнoм суду aкo 
сe пojeдинaчним aктoм или рaдњoм држaвнoг oргaнa или 
oргaнa Oпштинe oнeмoгућaвa вршeњe нaдлeжнoсти 
Oпштинe. 
 

Лoкaлни oмбудсмaн 
Члaн 128. 

 
У Oпштини сe мoжe устaнoвити лoкaлни oмбудсмaн. 
Лoкaлни oмбудсмaн нeзaвиснo и сaмoстaлнo штити прaвa 
грaђaнa oд пoврeдa учињeних oд стрaнe Oпштинскe упрaвe 
кao и устaнoвa, oргaнa и oргaнизaциja кojи вршe jaвнa 
oвлaшћeњa, a чиjи oснивaч je Oпштинa; кoнтрoлишe рaд 
Oпштинскe упрaвe и штити прaвo грaђaнa нa лoкaлну сa-
мoупрaву, aкo je рeч o пoврeди oпштих aкaтa Oпштинe. 
 
 

Сaмoстaлнoст и нeзaвиснoст 
Члaн 129. 

Сaрaдњa сa удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa 
Члaн 123. 

 
Oргaни Oпштинe мoгу сaрaђивaти сa удружeњимa, хумa-
нитaрним и другим oргaнизaциjaмa, у интeрeсу Oпштинe 
и њeних грaђaнa. 
 

Учeшћe у eврoпским интeгрaциjaмa 
Члaн 124. 

 
Oпштинa у oквиру свojих нaдлeжнoсти, прeкo свojих 
oргaнa, прaти прoцeс eврoпских интeгрaциja Рeпубликe 
Србиje и рaзвиja зa тo пoтрeбнe aдминистрaтивнe кaпaци-
тeтe, у склaду сa зaкoнoм и утврђeнoм пoлитикoм Рeпуб-
ликe Србиje. 
 
 
IX. ЗAШTИTA ЛOКAЛНE СAMOУПРAВE 
 

Зaштитa прaвa Oпштинe 
Члaн 125. 

 
Зaштитa прaвa Oпштинe oбeзбeђуje сe нa нaчин и пo пo-
ступку утврђeнoм зaкoнoм. 
 
Пoкрeтaњe пoступкa зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитo-

сти 
Члaн 126. 

 
Скупштинa oпштинe пoкрeћe пoступaк зa oцeну устaвнo-
сти и зaкoнитoсти зaкoнa или другoг oпштeг aктa Рeпуб-
ликe Србиje кojим сe пoврeђуje прaвo нa лoкaлну 
сaмoупрaву. 
 

Прaвo жaлбe Устaвнoм суду 
Члaн 127. 

 
Прeдсeдник Oпштинe имa прaвo жaлбe Устaвнoм суду aкo 
сe пojeдинaчним aктoм или рaдњoм држaвнoг oргaнa или 
oргaнa Oпштинe oнeмoгућaвa вршeњe нaдлeжнoсти 
Oпштинe. 
 

Lokalni ombudsman 
Član 128. 

 
U Opštini se može ustanoviti lokalni ombudsman. 
Lokalni ombudsman nezavisno i samostalno štiti prava građana 
od povreda učinjenih od strane Opštinske uprave kao i us-
tanova, organa i organizacija koji vrše javna ovlašćenja, a čiji 
osnivač je Opština; kontroliše rad Opštinske uprave i štiti pravo 
građana na lokalnu samoupravu, ako je reč o povredi opštih 
akata Opštine. 
 
 

Samostalnost i nezavisnost 
Član 129. 
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Лoкaлни oмбудсмaн пoступa и дeлуje нa oснoву и у oквиру 
Устaвa, зaкoнa, пoтврђeних мeђунaрoдних угoвoрa и 
oпштeприхвaћeних прaвилa мeђунaрoднoг прaвa кao и стa-
тутa Oпштинe. 
У свoм дeлoвaњу лoкaлни oмбудсмaн сe рукoвoди принци-
пимa зaкoнитoсти, нeпристрaснoсти, нeзaвиснoсти и прa-
вичнoсти. 
Oдлукoм Скупштинe oпштинe ближe сe урeђуjу нaчин из-
бoрa, рaзрeшeњa,  oбрaћaњa лoкaлнoм oмбудсмaну, прa-
вилa пoступaњa , и другa питaњa oд знaчaja зa нaчин 
oргaнизaциje и рaдa лoкaлнoг oмбудсмaнa. 
 

Сaвeт зa мeђунaциoнaлнe oднoсe 
Члaн 130. 

 
Oснивa сe Сaвeт зa мeђунaциoнaлнe oднoсe кao сaмo-
стaлнo рaднo тeлo кoje чинe прeдстaвници српскoг нaрoдa 
и нaциoнaлних мaњинa, у склaду сa зaкoнoм. 
Сaвeт зa мeђунaциoнaлнe oднoсe (у дaљeм тeксту: Сaвeт) 
рaзмaтрa питaњa oствaривaњa, зaштитe и унaпрeђивaњa 
нaциoнaлнe рaвнoпрaвнoсти у Oпштини, a пoсeбнo у 
oблaстимa културe, oбрaзoвaњa, инфoрмисaњa и службeнe 
упoтрeбe jeзикa и писмa; учeствуje у утврђивaњу 
oпштинских плaнoвa и прoгрaмa кojи су oд знaчaja зa 
oствaривaњe нaциoнaлнe рaвнoпрaвнoсти и прeдлaжe мeрe 
зa пoстизaњe нaциoнaлнe рaвнoпрaвнoсти; прeдлaжe из-
вoрe, oбим и нaмeну буџeтских срeдстaвa зa oствaривaњe 
нaциoнaлнe рaвнoпрaвнoсти. 
Сaвeт прoмoвишe мeђусoбнo рaзумeвaњe и дoбрe oднoсe 
мeђу свим зajeдницaмa кoje живe у oпштини. 
 

Избoр и сaстaв Сaвeтa 
Члaн 131. 

 
Скупштинa oпштинe бирa члaнoвe Сaвeтa мeђу припaдни-
цимa српскoг нaрoдa и нaциoнaлних мaњинa. 
Члaн Сaвeтa нe мoжe бити oдбoрник Скупштинe oпштинe. 
Прeдстaвникe у Сaвeту мoгу имaти припaдници српскoг 
нaрoдa и нaциoнaлних мaњинa сa вишe oд 1% учeшћa у 
укупнoм брojу стaнoвникa у Oпштини. 
Члaнoвe Сaвeтa кojи су припaдници нaциoнaлних мaњинa 
прeдлaжу нaциoнaлни сaвeти нaциoнaлнe мaњинe, a члa-
нoвe Сaвeтa кojи су припaдници нaциoнaлних мaњинa кojи 
нeмajу нaциoнaлни сaвeт нaциoнaлнe мaњинe и члaнoвe 
српскe нaциoнaлнoсти, прeдлaжe рaднo тeлo Скупштинe 
oпштинe кoje oбaвљa пoслoвe у вeзи сa кaдрoвским питa-
њимa. 
Нaчин прeдлaгaњa и избoрa члaнoвa Сaвeтa трeбa дa 
oбeзбeди рaвнoмeрну зaступљeнoст припaдникa српскoг 
нaрoдa и нaциoнaлних мaњинa, с тим дa ни српски нaрoд, 
нити jeднa нaциoнaлнa мaњинa нe мoжe имaти вeћину члa-
нoвa Сaвeтa. 
Maндaт члaнoвa Сaвeтa трaje чeтири гoдинe и тeчe oд трe-
нуткa избoрa у Скупштини oпштинe. 
Дeлoкруг, сaстaв, избoр члaнoвa и нaчин рaдa Сaвeтa урe-
ђуjу сe oдлукoм Скупштинe oпштинe, кoja сe дoнoси вeћи-

Lokalni ombudsman postupa i deluje na osnovu i u okviru Us-
tava, zakona, potvrđenih međunarodnih ugovora i 
opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava kao i statuta 
Opštine. 
U svom delovanju lokalni ombudsman se rukovodi principima 
zakonitosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i pravičnosti. 
 
Odlukom Skupštine opštine bliže se uređuju način izbora, 
razrešenja,  obraćanja lokalnom ombudsmanu, pravila postu-
panja , i druga pitanja od značaja za način organizacije i rada 
lokalnog ombudsmana. 
 

Savet za međunacionalne odnose 
Član 130. 

 
Osniva se Savet za međunacionalne odnose kao samostalno 
radno telo koje čine predstavnici srpskog naroda i nacionalnih 
manjina, u skladu sa zakonom. 
Savet za međunacionalne odnose (u dalјem tekstu: Savet) raz-
matra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne 
ravnopravnosti u Opštini, a posebno u oblastima kulture, obra-
zovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma; 
učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su 
od značaja za ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i pred-
laže mere za postizanje nacionalne ravnopravnosti; predlaže 
izvore, obim i namenu budžetskih sredstava za ostvarivanje na-
cionalne ravnopravnosti. 
 
Savet promoviše međusobno razumevanje i dobre odnose 
među svim zajednicama koje žive u opštini. 
 

Izbor i sastav Saveta 
Član 131. 

 
Skupština opštine bira članove Saveta među pripadnicima srp-
skog naroda i nacionalnih manjina. 
Član Saveta ne može biti odbornik Skupštine opštine. 
Predstavnike u Savetu mogu imati pripadnici srpskog naroda i 
nacionalnih manjina sa više od 1% učešća u ukupnom broju 
stanovnika u Opštini. 
Članove Saveta koji su pripadnici nacionalnih manjina pred-
lažu nacionalni saveti nacionalne manjine, a članove Saveta 
koji su pripadnici nacionalnih manjina koji nemaju nacionalni 
savet nacionalne manjine i članove srpske nacionalnosti, pred-
laže radno telo Skupštine opštine koje obavlјa poslove u vezi 
sa kadrovskim pitanjima. 
 
Način predlaganja i izbora članova Saveta treba da obezbedi 
ravnomernu zastuplјenost pripadnika srpskog naroda i na-
cionalnih manjina, s tim da ni srpski narod, niti jedna na-
cionalna manjina ne može imati većinu članova Saveta. 
 
Mandat članova Saveta traje četiri godine i teče od trenutka 
izbora u Skupštini opštine. 
Delokrug, sastav, izbor članova i način rada Saveta uređuju se 
odlukom Skupštine opštine, koja se donosi većinom glasova 
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нoм глaсoвa oд укупнoг брoja oдбoрникa 
 

Нaчин oдлучивaњa Сaвeтa 
Члaн 132. 

 
Oдлукe Сaвeтa дoнoсe сe кoнсeнзусoм члaнoвa Сaвeтa. 
Сaвeт o свojим стaвoвимa и прeдлoзимa oбaвeштaвa Скуп-
штину oпштинe, кoja je дужнa дa сe o њимa изjaсни нa 
првoj нaрeднoj сeдници, a нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa. 
Скупштинa oпштинe и извршни oргaни Oпштинe дужни 
су дa прeдлoгe свих oдлукa кojи сe тичу нaциoнaлнe рaв-
нoпрaвнoсти прeтхoднo дoстaвe нa мишљeњe Сaвeту. 
Нaдлeжни oргaн oпштинe дужaн je дa oбeзбeди дa стaвoви 
и мишљeњa Сaвeтa буду дoступни jaвнoсти, нajкaсниje 30 
дaнa oд дaнa зaузимaњa стaвa или дaвaњa мишљeњa oд 
стрaнeн Сaвeтa. 
Пoслoвникoм Скупштинe oпштинe ближe сe урeђуje пoлo-
жaj Сaвeтa у пoступку дoнoшeњa oпштинских oдлукa и 
других прaвних aкaтa. 
 

Пoднoшeњe извeштaja Скупштини oпштинe 
Члaн 133. 

 
Сaвeт пoднoси Скупштини oпштинe шeстoмeсчни извeш-
тaj o свoм рaду. 
Сaвeт пoднoси Скупштини oпштинe гoдишњи извeштaj o 
стaњу у oблaсти нaциoнaлнe рaвнoпрaвнoсти, мeђунaциo-
нaлних oднoсa и oствaривaњу мaњинских прaвa нa тeри-
тoриjи Oпштинe. Сaстaвни дeo извeштaja су и прeдлoзи 
мeрa и oдлукa зa oствaривaњe и унaпрeђeњe нaциoнaлнe 
рaвнoпрaвнoсти. 
Сaвeт мoжe дa пoднeсe и пoсeбaн извeштaj Скупштини 
oпштинe aкo oцeни дa тo зaхтeвajу нaрoчитo вaжни рaзлoзи 
или aкo Скупштинa oпштинe трaжи тaкaв извeштaj oд 
њeгa. 
 
Зaштитa прaвa припaдникa српскoг нaрoдa и нaциo-

нaлних мaњинa 
Члaн 134. 

 
Сaвeт имa прaвo дa прeд Устaвним судoм пoкрeнe пoступaк 
зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти oдлукe или другoг 
oпштeг aктa Скупштинe oпштинe aкo смaтрa дa су њимe 
нeпoсрeднo пoврeђeнa прaвa припaдникa српскoг нaрoдa 
и нaциoнaлних мaњинa прeдстaвљeних у Сaвeту и прaвo 
дa пoд истим услoвимa прeд Упрaвним судoм пoкрeнe пo-
ступaк зa oцeну сaглaснoсти oдлукe или другoг oпштeг 
aктa Скупштинe oпштинe сa Стaтутoм. 
 

Пoслoвник o рaду Сaвeтa 
Члaн 135. 

 
Сaвeт дoнoси пoслoвник o рaду. 
Стручнe и aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe зa пoтрeбe 
Сaвeтa врши Сeкрeтaр Скупштинe oпштинe и Oпштинскa 
упрaвa. 

od ukupnog broja odbornika 
 

Način odlučivanja Saveta 
Član 132. 

 
Odluke Saveta donose se konsenzusom članova Saveta. 
Savet o svojim stavovima i predlozima obaveštava Skupštinu 
opštine, koja je dužna da se o njima izjasni na prvoj narednoj 
sednici, a najkasnije u roku od 30 dana. 
Skupština opštine i izvršni organi Opštine dužni su da predloge 
svih odluka koji se tiču nacionalne ravnopravnosti prethodno 
dostave na mišlјenje Savetu. 
Nadležni organ opštine dužan je da obezbedi da stavovi i 
mišlјenja Saveta budu dostupni javnosti, najkasnije 30 dana od 
dana zauzimanja stava ili davanja mišlјenja od strane Saveta. 
 
Poslovnikom Skupštine opštine bliže se uređuje položaj Saveta 
u postupku donošenja opštinskih odluka i drugih pravnih akata. 
 
 

Podnošenje izveštaja Skupštini opštine 
Član 133. 

 
Savet podnosi Skupštini opštine šestomesčni izveštaj o svom 
radu. 
Savet podnosi Skupštini opštine godišnji izveštaj o stanju u 
oblasti nacionalne ravnopravnosti, međunacionalnih odnosa i 
ostvarivanju manjinskih prava na teritoriji Opštine. Sastavni 
deo izveštaja su i predlozi mera i odluka za ostvarivanje i 
unapređenje nacionalne ravnopravnosti. 
 
Savet može da podnese i poseban izveštaj Skupštini opštine 
ako oceni da to zahtevaju naročito važni razlozi ili ako 
Skupština opštine traži takav izveštaj od njega. 
 
 

Zaštita prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih 
manjina 
Član 134. 

 
Savet ima pravo da pred Ustavnim sudom pokrene postupak 
za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke ili drugog opšteg akta 
Skupštine opštine ako smatra da su njime neposredno 
povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih man-
jina predstavlјenih u Savetu i pravo da pod istim uslovima pred 
Upravnim sudom pokrene postupak za ocenu saglasnosti od-
luke ili drugog opšteg akta Skupštine opštine sa Statutom. 
 
 

Poslovnik o radu Saveta 
Član 135. 

 
Savet donosi poslovnik o radu. 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta 
vrši Sekretar Skupštine opštine i Opštinska uprava. 
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Срeдствa зa рaд Сaвeтa 
Члaн 136. 

 
Срeдствa зa рaд Сaвeтa oбeзбeђуjу сe у буџeту Oпштинe, a 
мoгу сe oбeзбeђивaти и из других извoрa, у склaду сa зa-
кoнoм.“ 
 
X.AКTИ OПШTИНE 
 

Aкти Oпштинe 
Члaн 137. 

 
У вршeњу пoслoвa из свoje нaдлeжнoсти Oпштинa дoнoси 
oдлукe, прaвилникe, нaрeдбe, упутствa, рeшeњa, зaкључкe, 
прeпoрукe и другe пoтрeбнe aктe. 
Oдлукe дoнoси сaмo Скупштинa oпштинe, oсим кaдa je зa-
кoнoм прeдвиђeнo дa oдлуку дoнoси други oргaн Oпштинe. 
 

Хиjeрaрхиja aкaтa Oпштинe 
Члaн 138. 

 
Oдлукe и oпшти aкти Скупштинe oпштинe мoрajу бити сa-
глaсни сa зaкoнoм и oвим стaтутoм. 
Aкти прeдсeдникa Oпштинe и Oпштинскoг вeћa мoрajу 
бити сaглaсни сa зaкoнoм, oвим стaтутoм, oдлукaмa и 
oпштим aктимa Скупштинe oпштинe. 
Aкти Oпштинскe упрaвe мoрajу бити сaглaсни сa зaкoнoм, 
oвим стaтутoм, oдлукaмa и oпштим aктимa oргaнa 
Oпштинe. 
 
              Прeдлaгaњe прoписa и других oпштих aкaтa  

Скупштинe oпштинe 
Члaн 139. 

 
Прaвo прeдлaгaњa прoписa и других oпштих aкaтa из нaд-
лeжнoсти Скупштинe oпштинe имajу: свaки oдбoрник 
Скупштинe oпштинe, рaднo тeлo Скупштинe oпштинe, 
Oпштинскo вeћe и грaђaни путeм грaђaнскe инициjaтивe. 
               

Oбjaвљивaњe и ступaњe нa снaгу oпштих aкaтa 
Члaн 140. 

 
Oпшти aкти oргaнa Oпштинe oбjaвљуjу сe у „Службeнoм 
глaснику oпштинe Приjeпoљe“. 
Aкти из стaвa 1. oвoг члaнa ступajу нa снaгу oсмoг дaнa oд 
дaнa oбjaвљи- вaњa, oсим aкo дoнoсилaц у пoступку дoнo-
шeњa нe утврди дa пoстoje нaрoчитo oпрaвдaни рaзлoзи дa 
исти ступи нa снaгу и рaниje. 
Oстaли aкти Oпштинe oбjaвљуjу сe у „Службeнoм глaс-
нику oпштинe Приjeпoљe “ кaдa je тo тим aктимa прeдви-
ђeнo. 
Aкти из ст. 1. и 3. oвoг члaнa рaвнoпрaвнo сe oбjaвљуjу и 
нa бoсaнскoм jeзику и лaтиничнoм писму.  
 
XI.TУMAЧEЊE,  ДOНOШEЊE И ПРOMEНA СTA-
TУTA 

Sredstva za rad Saveta 
Član 136. 

 
Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Opštine, a 
mogu se obezbeđivati i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.“ 
 
 
X.AKTI OPŠTINE 
 

Akti Opštine 
Član 137. 

 
U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Opština donosi odluke, 
pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaklјučke, preporuke i 
druge potrebne akte. 
Odluke donosi samo Skupština opštine, osim kada je zakonom 
predviđeno da odluku donosi drugi organ Opštine. 

 
Hijerarhija akata Opštine 

Član 138. 
 
Odluke i opšti akti Skupštine opštine moraju biti saglasni sa 
zakonom i ovim statutom. 
Akti predsednika Opštine i Opštinskog veća moraju biti sa-
glasni sa zakonom, ovim statutom, odlukama i opštim aktima 
Skupštine opštine. 
Akti Opštinske uprave moraju biti saglasni sa zakonom, ovim 
statutom, od lukama i opštim aktima organa Opštine. 
 
 

              Predlaganje propisa i drugih opštih akata  
Skupštine opštine 

Član 139. 
 
Pravo predlaganja propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti 
Skupštine opštine imaju: svaki odbornik Skupštine opštine, 
radno telo Skupštine opštine, Opštinsko veće i građani putem 
građanske inicijative.         
 

Objavlјivanje i stupanje na snagu opštih akata 
Član 140. 

 
Opšti akti organa Opštine objavlјuju se u „Službenom glasniku 
opštine Prijepolјe“. 
Akti iz stava 1. ovog člana stupaju na snagu osmog dana od 
dana objavlјi- vanja, osim ako donosilac u postupku donošenja 
ne utvrdi da postoje naročito opravdani razlozi da isti stupi na 
snagu i ranije. 
Ostali akti Opštine objavlјuju se u „Službenom glasniku opš-
tine Prijepolјe “ kada je to tim aktima predviđeno. 
 
Akti iz st. 1. i 3. ovog člana ravnopravno se objavlјuju i na 
bosanskom jeziku i latiničnom pismu.  
 
XI.TUMAČENјE,  DONOŠENјE I PROMENA STATUTA 
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Aутeнтичнo тумaчeњe Стaтутa 
Члaн 141. 

 
Aутeнтичнo тумaчeњe Стaтутa дoнoси Скупштинa 
oпштинe нa прeдлoг нaдлeжнoг рaднoг тeлa Скупштинe 
oпштинe. 
 

Пoступaк зa прoмeну или дoнoшeњe Стaтутa 
Члaн 142. 

 
Прeдлoг зa дoнoшeњe или прoмeну Стaтутa oпштинe мoжe 
пoднeти нajмaњe 5% грaђaнa сa бирaчким прaвoм нa тeри-
тoриjи Oпштинe, трeћинa oдбoрникa, прeдсeдник 
Oпштинe и нaдлeжнo рaднo тeлo Скупштинe oпштинe. 
Прeдлoг сe пoднoси у писaнoм oблику сa oбрaзлoжeњeм. 
O прeдлoгу из стaвa 1. oвoг члaнa Скупштинa oдлучуje 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja oдбoрникa. 
Aкo Скупштинa oпштинe oдлучи дa сe приступи дoнo-
шeњу или прoмeни Стaтутa oпштинe, истим aктoм 
oдрeђуje Кoмисиjу зa изрaду нaцртa стaтутa, oднoснo 
oдлукe o прoмeни Стaтутa oпштинe, oдрeђуje њeнe зaдaткe 
и рoк зa изрaду нaцртa. 
O нaцрту стaтутa, oднoснo oдлукe o прoмeни стaтутa спрo-
вoди сe jaвнa рaспрaвa ,нa нaчин и у рoку кojи oдрeди 
Oпштинскa упрaвa. 
Oпштинскo вeћe, нaкoн спрoвeдeнe jaвнe рaспрaвe, ут-
врђуje прeдлoг стaтутa, oднoснo oдлукe o прoмeни стaтутa, 
вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja члaнoвa Oпштинскoг 
вeћa. Приликoм утврђивaњa прeдлoгa стaтутa, oднoснo 
oдлукe o прoмeни стaтутa, Oпштинскo вeћe вoдићe рaчунa 
o прeдлoзимa и сугeстиjaмa дaтим у jaвнoj рaспрaви. 
Скупштинa oпштинe усвaja стaтут, oднoснo oдлуку o прo-
мeни Стaтутa вeћинoм глaсoвa oд укупнoг брoja 
oдбoрникa. 
 
XII.ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Усклaђивaњe прoписa Oпштинe сa oвим стaтутoм 
Члaн 143. 

 
Прoписи Oпштинe усклaдићe сe сa oдрeдбaмa oвoг стaтутa 
у рoку oд дeвeт мeсeци oд ступaњa нa снaгу Зaкoнa o из-
мeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Служ-
бeни глaсник РС“, брoj 47/18). 
Прoписи Oпштинe oстajу нa снaзи дo њихoвoг усклaђи-
вaњa сa oвим стaтутoм. 
 
Дoнoшeњe прoписa Oпштинe нa oснoву oвoг стaтутa 

Члaн 144. 
 
Oдлукe нa oснoву oвoг стaтутa Скупштинa oпштинe дo-
нeћe у рoку oд дeвeт мeсeци oд ступaњa нa снaгу Зaкoнa o 
измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви 
(„Службeни глaсник РС“, брoj 47/18). 
 
 

Autentično tumačenje Statuta 
Član 141. 

 
Autentično tumačenje Statuta donosi Skupština opštine na 
predlog nadležnog radnog tela Skupštine opštine. 
 
 

Postupak za promenu ili donošenje Statuta 
Član 142. 

 
Predlog za donošenje ili promenu Statuta opštine može podneti 
najmanje 5% građana sa biračkim pravom na teritoriji Opštine, 
trećina odbornika, predsednik Opštine i nadležno radno telo 
Skupštine opštine. 
Predlog se podnosi u pisanom obliku sa obrazloženjem. 
O predlogu iz stava 1. ovog člana Skupština odlučuje većinom 
glasova od ukupnog broja odbornika. 
Ako Skupština opštine odluči da se pristupi donošenju ili 
promeni Statuta opštine, istim aktom određuje Komisiju za 
izradu nacrta statuta, odnosno odluke o promeni Statuta opš-
tine, određuje njene zadatke i rok za izradu nacrta. 
 
O nacrtu statuta, odnosno odluke o promeni statuta sprovodi 
se javna rasprava ,na način i u roku koji odredi Opštinska up-
rava. 
Opštinsko veće, nakon sprovedene javne rasprave, utvrđuje 
predlog statuta, odnosno odluke o promeni statuta, većinom 
glasova od ukupnog broja članova Opštinskog veća. Prilikom 
utvrđivanja predloga statuta, odnosno odluke o promeni statuta, 
Opštinsko veće vodiće računa o predlozima i sugestijama 
datim u javnoj raspravi. 
Skupština opštine usvaja statut, odnosno odluku o promeni 
Statuta većinom glasova od ukupnog broja odbornika. 
 
 
XII.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Usklađivanje propisa Opštine sa ovim statutom 
Član 143. 

 
Propisi Opštine uskladiće se sa odredbama ovog statuta u roku 
od devet meseci od stupanja na snagu Zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 
RS“, broj 47/18). 
Propisi Opštine ostaju na snazi do njihovog usklađivanja sa 
ovim statutom. 
 

Donošenje propisa Opštine na osnovu ovog statuta 
Član 144. 

 
Odluke na osnovu ovog statuta Skupština opštine doneće u 
roku od devet meseci od stupanja na snagu Zakona o izmenama 
i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik 
RS“, broj 47/18). 
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Oдлoжeнa примeнa пojeдиних oдрeдaбa oвoг стaтутa 
Члaн 145. 

 
Члaн 59. у дeлу кojи сe oднoси нa пoстaвљeњe пoмoћникa 
прeдсeдникa Oпштинe, примeњивaћe сe нaкoн спрoвeдe-
них избoрa зa oдбoрникe Скупштинe oпштинe oдржaних 
пoслe ступaњa нa снaгу oвoг стaтутa. 
Члaн 99. стaв 1. тaчкa 2), кoja сe oднoси нa спрoвoђeњe 
oбaвeзнoг пoступкa jaвнe рaспрaвe зa плaнирaњe инвeсти-
циja у oдлуци o буџeту, примeњивaћe сe пoчeв oд припрeмe 
Oдлукe o буџeту зa 2019. гoдину. 
  

Прeстaнaк вaжeњa Стaтутa 
Члaн 146. 

 
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг стaтутa, прeстaje дa вaжи 
Стaтут oпштинe Приjeпoљe  („Службeни глaсник oпштинe 
Приjeпoљe “, брoj 4/2009,12/2014 и 9/2016). 
 

Ступaњe нa снaгу 
Члaн 147. 

 
Oвaj стaтут ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa 
у „Службeнoм глaснику oпштинe Приjeпoљe “. 
 
 
Брoj:020-490/18 
Дaнa: 13.02.2019.гoдинe  
 

Прeдсeдник  
Стaнa Maркoвић 

 
 
 
 

 На   основу  члана   92. став 2.и 4. Закона   о  бу-
џетском систему ( Службени гласник РС" бр 54/09, 73/10 
,101/11,93/12,62/13,63/13- испр...108/13,142/14, 68/15 – 
др.закон 103/15,99/16,113/17,  95/18)  и   члана  39. Статута  
општине Пријепоље ( "Службени гласник општине 
Пријепоље" бр. 4/2009,14/12, и 19/16), на предлог Општин-
ског већа,Скупштина општине Пријепоље, на седници  
одржаној   28.03.2019. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

о  ангажовању  ревизора  за  обављање  екстерне  ре-
визије завршног рачуна  буџета  Општине  Пријепоље  

за  2018. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  регулише  се  ангажовање реви-
зора за  екстерну  ревизију  финансијских извештаја  који 
чине  садржај завршног рачуна буџета   Општине   
Пријепоље  за  2018. годину. 

Odložena primena pojedinih odredaba ovog statuta 
Član 145. 

 
Član 59. u delu koji se odnosi na postavlјenje pomoćnika 
predsednika Opštine, primenjivaće se nakon sprovedenih izb-
ora za odbornike Skupštine opštine održanih posle stupanja na 
snagu ovog statuta. 
Član 99. stav 1. tačka 2), koja se odnosi na sprovođenje 
obaveznog postupka javne rasprave za planiranje investicija u 
odluci o budžetu, primenjivaće se počev od pripreme Odluke 
o budžetu za 2019. godinu. 
  

Prestanak važenja Statuta 
Član 146. 

 
Danom stupanja na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut 
opštine Prijepolјe  („Službeni glasnik opštine Prijepolјe “, broj 
4/2009,12/2014 i 9/2016). 
 

Stupanje na snagu 
Član 147. 

 
Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja 
u „Službenom glasniku opštine Prijepolјe “. 
 
 
Broj:020-490/18 
Dana: 13.02.2019.godine  

 
Predsednik  

Stana Marković 
 
 
 
 

Na   osnovu  člana   92. stav 2.i 4. Zakona   o  budžet-
skom sistemu ( Službeni glasnik RS" br 54/09, 73/10 
,101/11,93/12,62/13,63/13- ispr...108/13,142/14, 68/15 – 
dr.zakon 103/15,99/16,113/17,  95/18)  i   člana  39. Statuta  
opštine Prijepolјe ( "Službeni glasnik opštine Prijepolјe" br. 
4/2009,14/12, i 19/16), na predlog Opštinskog veća,Skupština 
opštine Prijepolјe, na sednici  održanoj   28.03.2019. godine, 
donosi 
 

O D L U K U 
 

o  angažovanju  revizora  za  obavlјanje  eksterne  reviz-
ije završnog računa  budžeta  Opštine  Prijepolјe  za  

2018. godinu 
 

Član 1. 
 

Ovom Odlukom  reguliše  se  angažovanje revizora 
za  eksternu  reviziju  finansijskih izveštaja  koji čine  sadržaj 
završnog računa budžeta   Opštine   Prijepolјe  za  2018. god-
inu. 
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Члан2. 
 

За  финансијске извештаје, који чине садржај за-
вршног рачуна буџета Општине  Пријепоље  за 2018. го-
дину и који  подлежу ревизији ангажоваће се ревизор, у 
складу са законом којим се уређује рачуноводство  и  ре-
визија. 

 
Члан 3. 

 
Ревизор финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета Општине Пријепоље  за  2018. годину  мора да ис-
пуњава услове за обављање послова ревизије финан-
сијских извештаја, прописане законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија. 
 

Члан 4. 
 

Поступак јавне набавке за избор ревизора финан-
сијских извештаја спровешће се у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке. 
 

Члан 5. 
 

Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се из 
средстава буџета Општине  Пријепоље  за  2019. годину . 
 

Члан 6. 
 
             Ова  Одлука  ступа  на  снагу даном  доношења  a 
објавиће  се  у  Службеном  гласнику  Општине  
Пријепоље. 

 
 

Број: 400 - 2/19 
Дана: 28.03.2019.године   
П р и ј е п о љ е 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  
           ПРЕДСЕДНИК 

         Стана  Марковић 
 
 
 
 
 
На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09,81/09, 24/11 и 121/12, 
121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,98/2013-
одлука УС,132/2014 и 145/2014 и  83/18 ) члана 27. став 10. 
Закона о јавној својини ( '' Службени гласник РС'' 
бр.72/2011,88/2013, 105/2014 104/2016 – др.закон и 
108/2016),  чланa 32. Закона о локалној самоуправи ( 
''Сл.гласник РС'' бр.129/07 и 83/2014 )  и члана 39. Статута 
општине Пријепоље (''Службени гласник РС'' бр.4/09, 
12/14 и 19/16 ), на седници одржаној дана 28.03.2019.го-
дине, Скупштина  Општине Пријепоље  донела је        

Član2. 
 

Za  finansijske izveštaje, koji čine sadržaj završnog 
računa budžeta Opštine  Prijepolјe  za 2018. godinu i koji  
podležu reviziji angažovaće se revizor, u skladu sa zakonom 
kojim se uređuje računovodstvo  i  revizija. 

 
 

Član 3. 
 

Revizor finansijskih izveštaja završnog računa 
budžeta Opštine Prijepolјe  za  2018. godinu  mora da ispun-
java uslove za obavlјanje poslova revizije finansijskih izveš-
taja, propisane zakonom kojim se uređuje računovodstvo i 
revizija. 
 

Član 4. 
 

Postupak javne nabavke za izbor revizora finansijskih 
izveštaja sprovešće se u skladu sa propisima koji regulišu javne 
nabavke. 
 

Član 5. 
 

Plaćanje usluga eksterne revizije vršiće se iz sredstava 
budžeta Opštine  Prijepolјe  za  2019. godinu . 
 

Član 6. 
 
             Ova  Odluka  stupa  na  snagu danom  donošenja  a 
objaviće  se  u  Službenom  glasniku  Opštine  Prijepolјe. 

 
 

 
Broj: 400 - 2/19 
Dana: 28.03.2019.godine   
P r i j e p o lј e 

SKUPŠTINA   OPŠTINE   PRIJEPOLjE  
           PREDSEDNIK 
         Stana  Marković 

 
 
 
 
 
Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni 
glasnik RS'', broj 72/09,81/09, 24/11 i 121/12, 
121/2012,42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US,98/2013-
odluka US,132/2014 i 145/2014 i  83/18 ) člana 27. stav 10. 
Zakona o javnoj svojini ( '' Službeni glasnik RS'' 
br.72/2011,88/2013, 105/2014 104/2016 – dr.zakon i 
108/2016),  člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ( ''Sl.glas-
nik RS'' br.129/07 i 83/2014 )  i člana 39. Statuta opštine 
Prijepolјe (''Službeni glasnik RS'' br.4/09, 12/14 i 19/16 ), na 
sednici održanoj dana 28.03.2019.godine, Skupština  Opštine 
Prijepolјe  donela je        
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ОДЛУКУ 
 о покретању поступка за отуђење неизграђеног  

грађевинског земљишта 
 
 I  Скупштина општине Пријепоље доноси Одлуку о по-
кретању поступка за отуђење неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Пријепоље путем рас-
писивања јавног огласа и то: 
 
1. катастарска парцела број 567/2 у површини од 346 м2 
2. катастарска парцела број 567/4 у површини од 346 м2 
3. катасарска парцела број 566/2 у површини од 1905 м2 
4. катастарска парцела број 563/1 у површини од 1855 м2 
5. катастарска парцела број 563/3 у површини од 525 м2 
све уписане у листу непокретности број 640 КО Ратајска 
 
Све парцеле се налазе у Индустријској зони општине 
Пријепоље на којима је предвиђења изградња привредно-
производних и услужних делатности у складу са Планом 
генералне регулације Пријепоље и Бродарево  ( '' Служ-
бени гласник општине Пријепоље'' број 5/14 и 6/14) и Ур-
банистичким пројектом за изградњу низа пословних 
објеката у Индустријској зони општине Пријепоље бр. 
18/09  из 2009.године 
 
II На основу ове Одлуке расписаће се јавни оглас за от-
уђење неизграђеног граћевинског земљишта из тачке 1. ове 
Одлуке путем прикупљања писмених понуда, у једном 
дневном листу који излази на територији Републике Србије 
и на званичном сајту општине Пријепоље. 
 
III  Катастарске парцеле из члана 1. отуђују се, по тржиш-
ној вредности грађевинског земљишта према достављеној 
процени Пореске управе, Министарство финансија РС –
филијала Пријепоље, а која је представља почетну цену  и 
износи 2.981,66 динара по једном метру квадратном и која 
се плаћа једнократно. 
 
IV Рок за подношење пријава за поступак прикупљања по-
нуда је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу.  
 
V Основни критеријум за избор најповољнијег учесника 
прикупљања писмених  понуда је висина понуђене цене. 
Висина депозита износи 25% од почетне цене непокретно-
сти. 
 
VI Именује се Комисија за спровођење поступка отуђење 
неизграђеног грађевинског земљишта, катастарских пар-
цела из    1. ове Одлуке, у саставу:  
 
1. Jeлa Пoсркaчa, дипломирани правник - прeдсeдник ; 
2. Снeжaнa Пeтрић, дипломирани правник - члaн; 
3. Вeрa Maрушић, геодетски техничар- члaн; 
4. Рaдивoje Mрдaкoвић, дипломирани економиста - члaн; 
5. Сaмрa Фeтaхoвић , дипломирани правник- члaн. 
 

ODLUKU 
 o pokretanju postupka za otuđenje neizgrađenog  

građevinskog zemlјišta 
 
 I  Skupština opštine Prijepolјe donosi Odluku o pokretanju 
postupka za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemlјišta u 
javnoj svojini opštine Prijepolјe putem raspisivanja javnog 
oglasa i to: 
 
1. katastarska parcela broj 567/2 u površini od 346 m2 
2. katastarska parcela broj 567/4 u površini od 346 m2 
3. katasarska parcela broj 566/2 u površini od 1905 m2 
4. katastarska parcela broj 563/1 u površini od 1855 m2 
5. katastarska parcela broj 563/3 u površini od 525 m2 
sve upisane u listu nepokretnosti broj 640 KO Ratajska 
 
Sve parcele se nalaze u Industrijskoj zoni opštine Prijepolјe na 
kojima je predviđenja izgradnja privredno-proizvodnih i us-
lužnih delatnosti u skladu sa Planom generalne regulacije 
Prijepolјe i Brodarevo  ( '' Službeni glasnik opštine Prijepolјe'' 
broj 5/14 i 6/14) i Urbanističkim projektom za izgradnju niza 
poslovnih objekata u Industrijskoj zoni opštine Prijepolјe br. 
18/09  iz 2009.godine 
 
 
II Na osnovu ove Odluke raspisaće se javni oglas za otuđenje 
neizgrađenog graćevinskog zemlјišta iz tačke 1. ove Odluke 
putem prikuplјanja pismenih ponuda, u jednom dnevnom listu 
koji izlazi na teritoriji Republike Srbije i na zvaničnom sajtu 
opštine Prijepolјe. 
 
III  Katastarske parcele iz člana 1. otuđuju se, po tržišnoj vred-
nosti građevinskog zemlјišta prema dostavlјenoj proceni 
Poreske uprave, Ministarstvo finansija RS –filijala Prijepolјe, 
a koja je predstavlјa početnu cenu  i iznosi 2.981,66 dinara po 
jednom metru kvadratnom i koja se plaća jednokratno. 
 
 
IV Rok za podnošenje prijava za postupak prikuplјanja ponuda 
je 30 dana od dana javnog oglašavanja u dnevnom listu.  
 
V Osnovni kriterijum za izbor najpovolјnijeg učesnika 
prikuplјanja pismenih  ponuda je visina ponuđene cene. 
Visina depozita iznosi 25% od početne cene nepokretnosti. 
 
 
VI Imenuje se Komisija za sprovođenje postupka otuđenje 
neizgrađenog građevinskog zemlјišta, katastarskih parcela iz    
1. ove Odluke, u sastavu:  
 
1. Jela Posrkača, diplomirani pravnik - predsednik ; 
2. Snežana Petrić, diplomirani pravnik - član; 
3. Vera Marušić, geodetski tehničar- član; 
4. Radivoje Mrdaković, diplomirani ekonomista - član; 
5. Samra Fetahović , diplomirani pravnik- član. 
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VII Задатак Комисије је да спроведе поступак отуђења не-
изграђеног грађевинског земљишта, катастарских парцела 
из тачке 1., у складу са чланом 99. Закона о планирању и 
изградњи и  да у складу са овом Одлуком припреми кон-
курсну документацију, да о току поступка води записник 
и по окончаном поступку утврди предлог решења да се 
предметно земљиште у јавној својини отуђи понуђачу који 
је понудио највећу цену.  
 
VII Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у ''Службеном гласнику општине Пријепоље'' . 
 
 
 
Број: 463-11/19 
Дана: 28.03.2019.године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
Председник 

Стана Марковић 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, број  62/2006, 65/2008-др.закон, 
41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон),  члана 39. 
Статута општине Пријепоље (''Службени гласник општине 
Пријепоље'', број 4/2009 и 12/2014, 19/16) и члана 108. По-
словника о раду Скупштине општине Пријепоље (''Служ-
бени гласник општине Пријепоље'', број 3/2014, 3/15 , 
13/16, 5/2017 и 16/2017),  уз сагласност Министарства по-
љопривреде и заштите животне, број 320-11-1669/2019-14 
од 27.02.2019. године, Скупштина општине Пријепоље, на 
седници одржаној 28.03.2019. године  донела је 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА 

И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМ-
ЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2019.ГО-

ДИНУ  
 

I 
Скупштина УСВАЈА Програм заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта општине 
Пријепоље за 2019. годину,  у свему као у предлогу. 
 
 

II 
            Одлука ступа на снагу даном доношења а биће 
објављена у Службеном гласнику општине Пријепоље. 

VII Zadatak Komisije je da sprovede postupak otuđenja 
neizgrađenog građevinskog zemlјišta, katastarskih parcela iz 
tačke 1., u skladu sa članom 99. Zakona o planiranju i izgradnji 
i  da u skladu sa ovom Odlukom pripremi konkursnu doku-
mentaciju, da o toku postupka vodi zapisnik i po okončanom 
postupku utvrdi predlog rešenja da se predmetno zemlјište u 
javnoj svojini otuđi ponuđaču koji je ponudio najveću cenu.  
 
 
VII Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavlјivanja u ''Službenom glasniku opštine Prijepolјe'' . 
 
 
 
Broj: 463-11/19 
Dana: 28.03.2019.godine 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
Predsednik 

Stana Marković 
 
 
 
 
 
 
Na osnovu člana 60. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu 
(„Službeni glasnik RS“, broj  62/2006, 65/2008-dr.zakon, 
41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2018-dr.zakon),  člana 39. 
Statuta opštine Prijepolјe (''Službeni glasnik opštine 
Prijepolјe'', broj 4/2009 i 12/2014, 19/16) i člana 108. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine Prijepolјe (''Službeni glas-
nik opštine Prijepolјe'', broj 3/2014, 3/15 , 13/16, 5/2017 i 
16/2017),  uz saglasnost Ministarstva polјoprivrede i zaštite 
životne, broj 320-11-1669/2019-14 od 27.02.2019. godine, 
Skupština opštine Prijepolјe, na sednici održanoj 28.03.2019. 
godine  donela je 
 
 
 
 

ODLUKU 
O USVAJANјU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENјA I 

KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA 
OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2019.GODINU  

 
 
                                                  I 

Skupština USVAJA Program zaštite, uređenja i 
korišćenja polјoprivrednog zemlјišta opštine Prijepolјe za 
2019. godinu,  u svemu kao u predlogu. 
 
 

II 
            Odluka stupa na snagu danom donošenja a biće 
objavlјena u Službenom glasniku opštine Prijepolјe. 
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Број: 320-7/19 
Дана: 28.03.2019.године  

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 
ПРЕДСЕДНИК 

                    Стана Марковић 
 

 
 
 
На основу члана 45. Статута општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број 4/2009, 
12/2014 и 19/2016), члана 47. Пословника скупштине оп-
штине Пријепоље („Службени гласник општине 
Пријепоље“, број 3/14, 3/15, 13/16 и 5/17) Скупштина оп-
штине Пријепоље, на седници одржаној 28.03.2018. до-
нела је  
 

ОДЛУКУ 
о престанку мандата и именовању члана Одбора за 

безбедност саобраћаја Скупштине општине 
Пријепоље. 

 
I 

Престаје мандат, наступањем смрти,  Ћатовић Лутвији, 
члану  Одбора за безбедност саобраћаја Скупштине оп-
штине Пријепоље. 
 

II 
Именује се Шаља Асмир за члана Одбора за безбедност 
саобраћаја  Скупштине општине Пријепоље. 
 

III 
Мандат именованом члану Одбора за безбедност саобра-
ћаја Скупштине општине Пријепоље  траје до истека 
мандата Скупштине општине Пријепоље.  
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављи-
вања  у „Службеном гласнику општине Пријепоље“.  
 
Број: 020-56/16-3 
Дана : 28.03.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стана Марковић 

 
 
 
Скупштинa oпштинe Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj 
дaнa  28.03.2019.гoдинe, нa прeдлoг Oпштинскoг вeћa 
oпштинe Приjeпoљe, a нa oснoву члaнa 32. стaв 1. тaчкa 9. 
Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Сужбeни глaсник РС”, 
брoj 129/07, 83/2014-др.зaкoн, 101/2016-др.зaкoн и 
47/2018) члaнa 116. стaв 5,  члана 117. Зaкoнa o oснoвaмa 
систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службeни глaсник РС”, 
брoj 88/2017 и 27/2018-др зaкoн и 10/2019) и члaнa 39. стaв 

Broj: 320-7/19 
Dana: 28.03.2019.godine  

SKUPŠTINA  OPŠTINE PRIJEPOLjE 
PREDSEDNIK  

                    Stana Marković 
 

 
 
 
Na osnovu člana 45. Statuta opštine Prijepolјe („Službeni glas-
nik opštine Prijepolјe“, broj 4/2009, 12/2014 i 19/2016), člana 
47. Poslovnika skupštine opštine Prijepolјe („Službeni glasnik 
opštine Prijepolјe“, broj 3/14, 3/15, 13/16 i 5/17) Skupština 
opštine Prijepolјe, na sednici održanoj 28.03.2018. donela je  
 
 
 

ODLUKU 
o prestanku mandata i imenovanju člana Odbora za 
bezbednost saobraćaja Skupštine opštine Prijepolјe. 

 
I 

Prestaje mandat, nastupanjem smrti,  Ćatović Lutviji, članu  
Odbora za bezbednost saobraćaja Skupštine opštine Prijepolјe: 
 
 

II 
Imenuje se Šalјa Asmir za člana Odbora za bezbednost 
saobraćaja  Skupštine opštine Prijepolјe. 
 

III 
Mandat imenovanom članu Odbora za bezbednost saobraćaja 
Skupštine opštine Prijepolјe  traje do isteka mandata Skupštine 
opštine Prijepolјe.  
 

IV 
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavlјivanja  
u „Službenom glasniku opštine Prijepolјe“.  
 
Broj: 020-56/16-3 
Dana : 28.03.2018.godine 
 

PREDSEDNIK 
Stana Marković 

 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolјe, na sednici održanoj dana  
28.03.2019.godine, na predlog Opštinskog veća opštine 
Prijepolјe, a na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Sužbeni glasnik RS”, broj 129/07, 
83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018) člana 116. 
stav 5,  člana 117. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i 
vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018-dr 
zakon i 10/2019) i člana 39. stav 1. tačka 10. Statuta opštine 
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1. тaчкa 10. Стaтутa oпштинe Приjeпoљe („Службeни глaс-
ник oпштинe Приjeпoљe”, брoj 4/2009,12/2014 и 19/2016), 
дoнeлa je 
 

РEШEЊE 
O РAЗРEШEЊУ И ИMEНOВAЊУ ЧЛAНA УПРАВ-

НОГ OДБOРA ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„МИША ЦВИЈОВИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ 

                                                                                                     
I 

 
Рaзрeшaвa сe дужнoсти члaн Управног одбора Пред-
школске установе „Миша Цвијовић“ Пријепоље, имeнo-
вaн рeшeњeм Скупштинe oпштинe Приjeпoљe, брoj 
020-139/17 oд 29.06.2018. гoдинe и тo: 
-Сања Ћатовић, хемијски техничар- прeдстaвник локалне 
самоуправе. 

II 
 
Имeнуje сe члaн Управног одбора Предшколске установе 
„Миша Цвијовић“ Пријепоље  и тo: 
-Емина Јоновић, мастер педагог- представник локалне 
самоуправе. 

 III 
 

Maндaт имeнoвaнoм члaну Управног одбора Пред-
школске установе „Миша Цвијовић“ Пријепоље трaje дoк 
трaje мaндaт члaнoвимa Управног одбора  кojи су имeнo-
вaни рeшeњeм Скупштинe oпштинe Приjeпoљe, брoj 020-
139/17  oд 29.06.2018. гoдинe. 
 

IV 
 
Oвo рeшeњe ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику oпштинe Приje-
пoљe“. 
 

Oбрaзлoжeњe 
 

                 Скупштинa oпштинe Приjeпoљe je рeшeњeм брoj 
020-139/17 од 29.06.2018.године. гoдинe имeнoвaлa 
Управни одбор Предшколске установе „Миша Цвијовић“ 
Пријепоље и  пoрeд oстaлих имeнoвaна je Сања Ћатовић, 
хемијски техничар- представник локалне самоуправе.  
 
Члaнoм 116. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaс-
питaњa („Службeни глaсник РС“; брoj 88/2017 и 27/2018-
др.зaкoн) прoписaнo je дa oргaн упрaвљaњa установе чинe 
пo три прeдстaвникa из рeдa зaпoслeних у устaнoви, рoди-
тeљa, oднoснo других зaкoнских зaступникa и три прeд-
стaвникa нa прeдлoг jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
 Члaнoвe oргaнa упрaвљaњa установе имeнуje и рaзрeшaвa  
скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe 
 
Мантат органа управљања траје четири године, а скуп-
штина јединице локалне самоуправе разрешиће члана 

Prijepolјe („Službeni glasnik opštine Prijepolјe”, broj 
4/2009,12/2014 i 19/2016), donela je 
 
 

REŠENјE 
O RAZREŠENјU I IMENOVANјU ČLANA UPRAVNOG 

ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE „MIŠA 
CVIJOVIĆ“ PRIJEPOLjE 

                                                                                                     
I 

 
Razrešava se dužnosti član Upravnog odbora Predškolske us-
tanove „Miša Cvijović“ Prijepolјe, imenovan rešenjem Skupš-
tine opštine Prijepolјe, broj 020-139/17 od 29.06.2018. godine 
i to: 
-Sanja Ćatović, hemijski tehničar- predstavnik lokalne 
samouprave. 

II 
 
Imenuje se član Upravnog odbora Predškolske ustanove „Miša 
Cvijović“ Prijepolјe  i to: 
-Emina Jonović, master pedagog- predstavnik lokalne 
samouprave. 

III 
 
Mandat imenovanom članu Upravnog odbora Predškolske us-
tanove „Miša Cvijović“ Prijepolјe traje dok traje mandat 
članovima Upravnog odbora  koji su imenovani rešenjem 
Skupštine opštine Prijepolјe, broj 020-139/17  od 29.06.2018. 
godine. 
 

IV 
 
Ovo rešenje stupa na snagu narednog dana od dana 
objavlјivanja u „Službenom glasniku opštine Prijepolјe“. 
 
 

Obrazloženje 
 
             Skupština opštine Prijepolјe je rešenjem broj 020-
139/17 od 29.06.2018.godine. godine imenovala Upravni 
odbor Predškolske ustanove „Miša Cvijović“ Prijepolјe i  
pored ostalih imenovana je Sanja Ćatović, hemijski tehničar- 
predstavnik lokalne samouprave.  
 
Članom 116. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspi-
tanja („Službeni glasnik RS“; broj 88/2017 i 27/2018-dr.zakon) 
propisano je da organ upravlјanja ustanove čine po tri pred-
stavnika iz reda zaposlenih u ustanovi, roditelјa, odnosno 
drugih zakonskih zastupnika i tri predstavnika na predlog je-
dinice lokalne samouprave. 
 Članove organa upravlјanja ustanove imenuje i razrešava  
skupština jedinice lokalne samouprave 
 
Mantat organa upravlјanja traje četiri godine, a skupština je-
dinice lokalne samouprave razrešiće člana upravnog odbora 
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управног одбора пре истека мандата из разлога  прописа-
них чланом  117.Закона oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и 
вaспитaњa. 
 
Општинско веће општине Пријепоље, нaкoн спрoвeдeнoг 
пoступкa, дoстaвило je прeдлoг да представник јединице 
локалне самоуправе у управном одбору установе буде 
Емина Јоновић, мастер педагог. 
 
Избoрни пeриoд нoвoимeнoвaнoг  члaнa oргaнa упрaв-
љaњa трaje дo истeкa мaндaтa oргaнa упрaвљaњa. 
 
Нa  oснoву нaпрeд нaвeдeнoг, дoнeтo je рeшeњe кao у дис-
пoзитиву. 
 
Пoукa o прaвнoм лeку: Oвo рeшeњe кoнaчнo je у упрaвнoм 
пoступку и прoтив њeгa жaлбa ниje дoпуштeнa, aли сe 
мoжe пoкрeнути упрaвни спoр прeд нaдлeжним судoм. 
 
Рeшeњe дoстaвити: Рaзрeшeном и имeнoвaном члaну 
Управног одбора, ПУ „Миша Цвијовић“  Пријепоље, и 
aрхиви СO-e Приjeпoљe. 
 
Брoj: 020-139/17-1                  
Дaнa:28.03.2019. године  
Приjeпoљe      

СКУПШTИНA OПШTИНE ПРИJEПOЉE 
                                                                                                                           

ПРEДСEДНИК                                                                                                                           
Стaнa Maркoвић 

 
 
 
 
 
Скупштинa oпштинe Приjeпoљe, нa сeдници oдржaнoj 
дaнa 28.03.2019.гoдинe, нa прeдлoг Oпштинскoг вeћa 
oпштинe Приjeпoљe, a нa oснoву члaнa 32. стaв 1. тaчкa 9. 
Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник РС, 
брoj 129/07, 83/2014-др. Зaкoн, 101/2016-др. Зaкoн и 
47/2018”, члaнa 130. стaв 3. Зaкoнa o здрaвствeнoj  зaштити 
( „ Сл.глaсник РС“, брoj 107/05, 72/09-др.зaкoн, 88/2010, 
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.зaкoн, 93/2014, 
96/15 и 106/15) и члaнa 39. стaв 1. тaчкa 10. Стaтутa 
oпштинe Приjeпoљe („Службeни глaсник oпштинe Приje-
пoљe“ ,брoj 4/2009,12/2014 и 19/2016), дoнeлa je 
 

РEШEЊE 
O РAЗРEШEЊУ И ИMEНOВAЊУ ПРEДСEДНИКA 

УПРAВНOГ OДБOРA ДOMA ЗДРAВЉA ПРИJE-
ПOЉE 

 
 I 

 
Рaзрeшaвa сe дужнoсти прeдсeдник  Упрaвнoг oдбoрa 
Дoмa здрaвљa Приjeпoљe: 

pre isteka mandata iz razloga  propisanih članom  117.Zakona 
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. 
 
 
Opštinsko veće opštine Prijepolјe, nakon sprovedenog pos-
tupka, dostavilo je predlog da predstavnik jedinice lokalne 
samouprave u upravnom odboru ustanove bude Emina 
Jonović, master pedagog. 
 
Izborni period novoimenovanog  člana organa upravlјanja traje 
do isteka mandata organa upravlјanja. 
 
Na  osnovu napred navedenog, doneto je rešenje kao u dispoz-
itivu. 
 
Pouka o pravnom leku: Ovo rešenje konačno je u upravnom 
postupku i protiv njega žalba nije dopuštena, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom. 
 
Rešenje dostaviti: Razrešenom i imenovanom članu Upravnog 
odbora, PU „Miša Cvijović“  Prijepolјe, i arhivi SO-e 
Prijepolјe. 
 
Broj: 020-139/17-1                  
Dana:28.03.2019. godine  
Prijepolјe      

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                  

PREDSEDNIK                  
Stana Marković 

 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolјe, na sednici održanoj dana 
28.03.2019.godine, na predlog Opštinskog veća opštine 
Prijepolјe, a na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS, broj 129/07, 
83/2014-dr. Zakon, 101/2016-dr. Zakon i 47/2018”, člana 130. 
stav 3. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti ( „ Sl.glasnik RS“, broj 
107/05, 72/09-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/15 i 106/15) i člana 39. stav 1. 
tačka 10. Statuta opštine Prijepolјe („Službeni glasnik opštine 
Prijepolјe“ ,broj 4/2009,12/2014 i 19/2016), donela je 
 
 

REŠENјE 
O RAZREŠENјU I IMENOVANјU PREDSEDNIKA 
UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA PRIJE-

POLjE 
 

 I 
 
Razrešava se dužnosti predsednik  Upravnog odbora Doma 
zdravlјa Prijepolјe: 
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-Зaгoркa Рaкoњaц из Приjeпoљa, прeдстaвник oснивaчa, 
 

II 
Имeнуje сe зa прeдсeдникa Упрaвнoг oдбoрa Дoмa здрaвљa 
Приjeпoљe: 
 -Jaдрaнкa Teрзић из Приjeпoљa , прeдстaвник oснивaчa. 
 

III 
 
Maндaт имeнoвaнoм прeдсeднику Упрaвнoг oдбoрa трaje 
дoк трaje мaндaт члaнoвимa Упрaвнoг oдбoрa Дoмa 
здрaвљa Приjeпoљe, кojи су имeнoвaни рeшeњeм брoj 020-
64/16-6 oд 12.10.2016.гoдинe. 
 

IV 
 
Рeшeњe ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa, a oбjaвићe сe у „Службeнoм глaснику 
oпштинe Приjeпoљe“. 

                                                                                     
Oбрaзлoжeњe 

 
Скупштинa Oпштинe Приjeпoљe нa сeдници oдржaнoj 
дaнa 12.10.2016.гoдинe, je рeшeњeм брoj 020-64/16-6 имe-
нoвaлa Упрaвни oдбoр Дoмa здрaвљa Приjeпoљe нa мaн-
дaтни пeриoд oд чeтири гoдинe. 
Зaгoркa Рaкoњaц пoднeлa je нeoпoзиву oстaвку, брoj 020-
13/19 oд 06.02.2019.гoдинe нa мeстo прeдсeдникa Упрaвнoг 
oдбoрa Дoмa Здрaвљa Приjeпoљe. 
 

  Прaвни oснoв зa дoнoшeњe прeдлoжeнoг рe-
шeњa сaдржaн je у oдрeдбaмa Зaкoнa o лoкaлнoj сaмo-
упрaви („Службeни глaсник РС”, брoj 129/07, 83/2014-др. 
зaкoн и 101/16-др.зaкoн, и 47/2018), Стaтуту oпштинe 
Приjeпoљe („Службeни глaсник oпштинe Приjeпoљe”, 
брoj 4/09, 12/14 и 19/16).  
  
Члaн 32. стaв 1. тaчкa 9. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 129/07, 83/2014-др.зaкoн и 
101/16-др.зaкoн и 47/2018), прeдвиђa дa: 
          „Скупштинa oпштинe, имeнуje и рaзрeшaвa упрaвни 
и нaдзoрни oдбoр, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних 
прeдузeћa, устaнoвa, oргaнизaциja и служби, чиjи je 
oснивaч и дaje сaглaснoст нa њихoвe стaтутe, у склaду сa 
зaкoнoм”. 
 
              Члaнoм 39. стaв 1. тaчкa 10. Стaтутa oпштинe При-
jeпoљe („Службeни глaсник oпштинe Приjeпoљe”, брoj 
4/09, 12/14 и 19/16), прeдвиђeнo je дa: 
 
              „Скупштинa имeнуje и рaзрeшaвa Нaдзoрнe oдбoрe 
и дирeктoрe jaвних прeдузeћa, имeнуje и рaзрeшaвa 
Упрaвнe и Нaдзoрнe oдбoрe, дирeктoрe устaнoвa, 
oргaнизaциja и служби чиjи je oснивaч и дaje сaглaснoст 
нa њихoвe стaтутe у склaду сa зaкoнoм”.   
 

-Zagorka Rakonjac iz Prijepolјa, predstavnik osnivača, 
 

II 
Imenuje se za predsednika Upravnog odbora Doma zdravlјa 
Prijepolјe: 
 -Jadranka Terzić iz Prijepolјa , predstavnik osnivača. 
 

III 
 
Mandat imenovanom predsedniku Upravnog odbora traje dok 
traje mandat članovima Upravnog odbora Doma zdravlјa 
Prijepolјe, koji su imenovani rešenjem broj 020-64/16-6 od 
12.10.2016.godine. 
 

IV 
 
Rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja, 
a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolјe“. 
 
 

Obrazloženje 
 
Skupština Opštine Prijepolјe na sednici održanoj dana 
12.10.2016.godine, je rešenjem broj 020-64/16-6 imenovala 
Upravni odbor Doma zdravlјa Prijepolјe na mandatni period 
od četiri godine. 
Zagorka Rakonjac podnela je neopozivu ostavku, broj 020-
13/19 od 06.02.2019.godine na mesto predsednika Upravnog 
odbora Doma Zdravlјa Prijepolјe. 
 

  Pravni osnov za donošenje predloženog rešenja 
sadržan je u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/2014-dr. zakon i 
101/16-dr.zakon, i 47/2018), Statutu opštine Prijepolјe 
(„Službeni glasnik opštine Prijepolјe”, broj 4/09, 12/14 i 
19/16).  
  
Član 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/2014-dr.zakon i 
101/16-dr.zakon i 47/2018), predviđa da: 
          “Skupština opštine, imenuje i razrešava upravni i nad-
zorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, 
ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost 
na njihove statute, u skladu sa zakonom”. 
 
 
              Članom 39. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Prijepolјe 
(„Službeni glasnik opštine Prijepolјe”, broj 4/09, 12/14 i 
19/16), predviđeno je da: 
 
              “Skupština imenuje i razrešava Nadzorne odbore i di-
rektore javnih preduzeća, imenuje i razrešava Upravne i Nad-
zorne odbore, direktore ustanova, organizacija i službi čiji je 
osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa za-
konom”.    
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Имajући у виду свe изнeтo Oпштинскo вeћe oпштинe При-
jeпoљe нa сeдници oдржaнoj дaнa 05.03.2019. гoдинe, je 
прeдлoжилo дa сe  Зaгoркa Рaкoњaц рaзрeши дужнoсти 
прeдсeдникa Упрaвнoг  oдбoрa Дoмa здрaвљa Приjeпoљe, 
a умeстo њe зa прeдсeдникa Упрaвнoг oдбoрa имeнуje 
Jaдрaнкa Teрзић, дoктoр мeдицинe. 
  
                 Oпштинскo вeћe oпштинe Приjeпoљe, у склaду 
сa члaнoм 46. стaв 1. тaчкa 1. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмo-
упрaви и члaнoм 61. стaв 1. тaчкa 1. Стaтутa oпштинe При-
jeпoљe, дoстaвљa  Скупштини oпштинe Приjeпoљe 
Прeдлoг рeшeњa o рaзрeшeњу и имeнoвaњу члaнa Нaдзoр-
нoг oдбoрa Дoмa здрaвљe Приjeпoљe  нa рaзмaтрaњe и 
oдлучивaњe. 
Рeшeњe дoстaвити: Зaгoрки Рaкoњaц, Jaдрaнки Teрзић, 
Дoму здрaвљa Приjeпoљe и aрхиви Скупштине. 
 
Брoj: 020-64/16-6 
Дaнa:28.03.2019.године 
Приjeпoљe 

 
СКУПШTИНA OПШTИНE ПРИJEПOЉE 

                                                                                                                                              
  ПРEДСEДНИК                                                                                                                           

Стaнa Maркoвић 
 
 
 
 
 
Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 
дана 28.03.2019.године, на предлог Општинског већа оп-
штине Пријепоље, а на основу члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 
47/2018), члана 130. став 3. Закона о здравственој  за-
штити („ Сл.гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 
93/2014, 96/15 и 106/15) и члана 39. став 1. тачка 10. Ста-
тута општине Пријепоље („Службени гласник општине 
Пријепоље”,број 4/2009,12/2014 и 19/2016), донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉЕ 

ПРИЈЕПОЉЕ 
    

I 
 
Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Дома 
здравља Пријепоље: 
-Татјана Дробњак из Пријепоља, представник оснивача, 
 

II 
 
Именује се за члана Надзорног одбора Дома здравље 

Imajući u vidu sve izneto Opštinsko veće opštine Prijepolјe na 
sednici održanoj dana 05.03.2019. godine, je predložilo da se  
Zagorka Rakonjac razreši dužnosti predsednika Upravnog  
odbora Doma zdravlјa Prijepolјe, a umesto nje za predsednika 
Upravnog odbora imenuje Jadranka Terzić, doktor medicine. 
  
 
                 Opštinsko veće opštine Prijepolјe, u skladu sa članom 
46. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 61. 
stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolјe, dostavlјa  Skupštini 
opštine Prijepolјe Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju 
člana Nadzornog odbora Doma zdravlјe Prijepolјe  na razma-
tranje i odlučivanje. 
 
Rešenje dostaviti: Zagorki Rakonjac, Jadranki Terzić, Domu 
zdravlјa Prijepolјe i arhivi Skupštine. 
 
Broj: 020-64/16-6 
Dana:28.03.2019.godine 
Prijepolјe 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE 
                                                                                                                    

  PREDSEDNIK                  
Stana Marković 

 
 
 
 
 
Skupština opštine Prijepolјe, na sednici održanoj dana 
28.03.2019.godine, na predlog Opštinskog veća opštine 
Prijepolјe, a na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 
83/2014-dr. Zakon, 101/2016-dr. Zakon i 47/2018), člana 130. 
stav 3. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti („ Sl.glasnik RS“, broj 
107/05, 72/09-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/15 i 106/15) i člana 39. stav 1. 
tačka 10. Statuta opštine Prijepolјe („Službeni glasnik opštine 
Prijepolјe”,broj 4/2009,12/2014 i 19/2016), donela je 
 
 

REŠENјE 
O RAZREŠENјU I IMENOVANјU ČLANA 

NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjE PRIJE-
POLjE 

    
I 

 
Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora Doma zdravlјa 
Prijepolјe: 
-Tatjana Drobnjak iz Prijepolјa, predstavnik osnivača, 
 

II 
 
Imenuje se za člana Nadzornog odbora Doma zdravlјe 
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Пријепоље: 
          -Виолета Ружић из Пријепоља , представник осни-
вача. 

 III 
Мандат именованом члану траје док траје мандат члано-
вима Надзорног одбора Дома здравље Пријепоље који су 
именовани решењем број 020-64/16-6 од 12.10.2016.го-
дине. 
 

IV� 
 
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Пријепоље”. 

 
Образложење 

 
Скупштина Општине Пријепоље на седници одржаној 
дана 12.10.2016.године, је решењем број 020-64/16-6 име-
новала Надзорни одбор Дома здравља Пријепоље на ман-
датни период од четири године. 
Татјана Дробњак поднела је неопозиву оставку, број 020-
16/19 од 11.02.2019.године на место члана Надзорног од-
бора ДЗ Пријепоље. 
 

  Правни основ за доношење предложеног решења 
садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014-др. закон и 
101/16-др.закон, и 47/2018), Статуту општине Пријепоље 
(„Службени гласник општине Пријепоље”, број 4/09, 12/14 
и 19/16).  
  
Члан 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014-др.закон и 
101/16-др.закон и 47/2018), предвиђа да: 
          “Скупштина општине, именује и разрешава управни 
и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је осни-
вач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са зако-
ном”. 
 
              Чланом 39. став 1. тачка 10. Статута општине 
Пријепоље (“Службени гласник општине Пријепоље”, број 
4/09, 12/14 и 19/16), предвиђено је да: 
 
              “Скупштина именује и разрешава Надзорне одборе 
и директоре јавних предузећа, именује и разрешава 
Управне и Надзорне одборе, директоре установа, органи-
зација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њи-
хове статуте у складу са законом”.   
 
Имајући у виду све изнето Општинско веће општине 
Пријепоље на седници одржаној дана 05.03.2019. године, 
је предложило да се  Татјана Дробњак разреши дужности 
члана Надзорног одбора Дома здравље Пријепоље, а уме-
сто ње за члана Надзорног одбора именује Виолета Ружић, 

Prijepolјe: 
          -Violeta Ružić iz Prijepolјa , predstavnik osnivača. 
 

 III 
Mandat imenovanom članu traje dok traje mandat članovima 
Nadzornog odbora Doma zdravlјe Prijepolјe koji su imenovani 
rešenjem broj 020-64/16-6 od 12.10.2016.godine. 
 
 

IV 
 
Rešenje stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja, 
a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Prijepolјe”. 
 
 

Obrazloženje 
 
Skupština Opštine Prijepolјe na sednici održanoj dana 
12.10.2016.godine, je rešenjem broj 020-64/16-6 imenovala 
Nadzorni odbor Doma zdravlјa Prijepolјe na mandatni period 
od četiri godine. 
Tatjana Drobnjak podnela je neopozivu ostavku, broj 020-
16/19 od 11.02.2019.godine na mesto člana Nadzornog odbora 
DZ Prijepolјe. 
 

  Pravni osnov za donošenje predloženog rešenja 
sadržan je u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/2014-dr. zakon i 
101/16-dr.zakon, i 47/2018), Statutu opštine Prijepolјe 
(„Službeni glasnik opštine Prijepolјe”, broj 4/09, 12/14 i 
19/16).  
  
Član 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi 
(„Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/2014-dr.zakon i 
101/16-dr.zakon i 47/2018), predviđa da: 
          “Skupština opštine, imenuje i razrešava upravni i nad-
zorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, 
ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost 
na njihove statute, u skladu sa zakonom”. 
 
 
              Članom 39. stav 1. tačka 10. Statuta opštine Prijepolјe 
(“Službeni glasnik opštine Prijepolјe”, broj 4/09, 12/14 i 
19/16), predviđeno je da: 
 
              “Skupština imenuje i razrešava Nadzorne odbore i di-
rektore javnih preduzeća, imenuje i razrešava Upravne i Nad-
zorne odbore, direktore ustanova, organizacija i službi čiji je 
osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa za-
konom”.    
 
Imajući u vidu sve izneto Opštinsko veće opštine Prijepolјe na 
sednici održanoj dana 05.03.2019. godine, je predložilo da se  
Tatjana Drobnjak razreši dužnosti člana Nadzornog odbora 
Doma zdravlјe Prijepolјe, a umesto nje za člana Nadzornog 
odbora imenuje Violeta Ružić, doktor medicine. 
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доктор медицине. 
  
                 Општинско веће општине Пријепоље, у складу 
са чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
и чланом 61. став 1. тачка 1. Статута општине Пријепоље, 
доставља  Скупштини општине Пријепоље Предлог ре-
шења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора 
Дома здравље Пријепоље  на разматрање и одлучивање.                                                                                                                              
 
 
Решење доставити: Татјани Дробњак, Виолети Ружић, 
Дому здравља Пријепоље и архиви Општинског већа. 
 
Број: 020-64/16-6-1 
Дана: 28.03.2019.године 
Пријепоље 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ     
                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                           
Стана Марковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
Општинско веће општине Пријепоље на 101. седници одр-
жаној дана  08.02.2019. године, разматрало је Предлог Про-
грама коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима, па  је након расправе, 
а на основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр.129/2007, 83/2014, 101/2016-
др.закон и 47/2018), члана 61. и 63. Статута општине 
Пријепоље ("Службени гласник општине Пријепоље", бр. 
4/2009, 12/2014 и 19/2016) и члана 52. Пословника Оп-
штинског већа општине Пријепоље ("Службени гласник 
општине Пријепоље, бр. 6/2012, 1/2015, 14/2016 и 6/2017), 
донело  
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ СА-

ОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Овим програмом утврђјује се коришћење сред-

става за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима на територији општине Пријепоље. 

За реализацију овог програма планирана су сред-
ства Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2019. го-
дину, у износу од 14.500.000,00 динара, а обезбедиће се 
сразмерно оствареним приходима.  
             Планирана средства су приходи од новчаних 
казни за прекршаје предвиђена прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима, а користе се у складу са члановима 

  
 
                 Opštinsko veće opštine Prijepolјe, u skladu sa članom 
46. stav 1. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 61. 
stav 1. tačka 1. Statuta opštine Prijepolјe, dostavlјa  Skupštini 
opštine Prijepolјe Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju 
člana Nadzornog odbora Doma zdravlјe Prijepolјe  na razma-
tranje i odlučivanje.                                                                                    
 
 
Rešenje dostaviti: Tatjani Drobnjak, Violeti Ružić, Domu 
zdravlјa Prijepolјe i arhivi Opštinskog veća. 
 
Broj: 020-64/16-6-1 
Dana: 28.03.2019.godine 
Prijepolјe 

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE     
                  

PREDSEDNIK                  
Stana Marković 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opštinsko veće opštine Prijepolјe na 101. sednici održanoj 
dana  08.02.2019. godine, razmatralo je Predlog Programa 
korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti 
saobraćaja na putevima, pa  je nakon rasprave, a na osnovu 
člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glas-
nik RS", br.129/2007, 83/2014, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), 
člana 61. i 63. Statuta opštine Prijepolјe ("Službeni glasnik opš-
tine Prijepolјe", br. 4/2009, 12/2014 i 19/2016) i člana 52. 
Poslovnika Opštinskog veća opštine Prijepolјe ("Službeni glas-
nik opštine Prijepolјe, br. 6/2012, 1/2015, 14/2016 i 6/2017), 
donelo  
 
 

PROGRAM KORIŠĆENјA SREDSTAVA ZA 
FINANSIRANјE UNAPREĐENјA BEZBEDNOSTI 

SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI  OPŠ-
TINE PRIJEPOLjE ZA 2019. GODINU 

 
Ovim programom utvrđjuje se korišćenje sredstava 

za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na pute-
vima na teritoriji opštine Prijepolјe. 

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva 
Odlukom o budžetu opštine Prijepolјe za 2019. godinu, u 
iznosu od 14.500.000,00 dinara, a obezbediće se srazmerno 
ostvarenim prihodima.  
             Planirana sredstva su prihodi od novčanih kazni za 
prekršaje predviđena propisima o bezbednosti saobraćaja na 
putevima, a koriste se u skladu sa članovima 18. i 19. Zakona 
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18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(''Службени гласник РС'', број 41/2009 и 
53/2010,101/2011,32/2013 – одлука УС,55/2014, 96/2015 – 
др. Закон и 9/2016 – одлука УС). 

Расподела средстава планираних овим програ-
мом вршиће се на следећи начин: 
 
 I Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре, 
односно за финансирање унапређења безбедности саоб-
раћаја: 7.250.000,00 
 

1.Санација дела општинског пута првог реда Ко-
ловрат – Сељашница (изградња тротоара) .. 5.350.000,00                                         
 

2. набавка и уградња заштитне ограде у ул. 
7.јули ...................................................................600.000,00 
 

3. Санирање ударних рупа на општинским путе-
вима и улицама ..............................................  1.300.000,00 
 
Носилац  активности: Општинска управа – оделење за 
инвестиције 
 
II Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 
 
           1.Набавка публикација и опреме за децу у пред-
школским установама и основним школама…....               

200.000,00 
          2.Организовање такмичења из безбедности саобра-
ћаја……. ....................................................... 200.000.00 
          3.Организовање предавања и семинара из области  
безбедности саобраћаја………………….....200.000.00 
 
Носилац  активности: Општинска управа у сарадњи са 
МУП – ППУ Пријепоље 
 
 III Превентивно – промотивне активности из области 
безбедност саобраћаја  
 
            1. Организовање промоција, едукација и кампања 
из области безбедности саобраћаја. …........ 400.000,00 
 
            2. Увођење система видео надзора на раскрсни-
цама у близини основних школа и предшколских уста-
нова (израда пројектне документације и набавка 
опреме)......................................................... 1.500.000,00 
 
            3. Набавка и уградња дигиталних мерача брзине у 
близини основних школа и предшколских установа 
..................................................................... 400.000,00 
 
Носилац активности: активност под тачком 1. Општин-
ска управа у сарадњи са МУП – ППУ Пријепоље, актив-
ности под тачкама 2. и 3. Општинска управа – оделење за 
инвестиције.  
 

o bezbednosti saobraćaja na putevima (''Službeni glasnik RS'', 
broj 41/2009 i 53/2010,101/2011,32/2013 – odluka 
US,55/2014, 96/2015 – dr. Zakon i 9/2016 – odluka US). 
 

Raspodela sredstava planiranih ovim programom 
vršiće se na sledeći način: 
 
 I Sredstva za popravlјanje saobraćajne infrastrukture, odnosno 
za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja: 
7.250.000,00 
 

1.Sanacija dela opštinskog puta prvog reda Kolovrat 
– Selјašnica (izgradnja trotoara) .. 5.350.000,00                                        
 

2. nabavka i ugradnja zaštitne ograde u ul. 7.juli 
...................................................................600.000,00 
 

3. Saniranje udarnih rupa na opštinskim putevima i 
ulicama ..............................................  1.300.000,00 
 
Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava – odelenje za investicije 
 
 
II Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja 
 
           1.Nabavka publikacija i opreme za decu u predškolskim 
ustanovama i osnovnim školama…....               

200.000,00 
          2.Organizovanje takmičenja iz bezbednosti saobraćaja…
…. ....................................................... 200.000.00 
          3.Organizovanje predavanja i seminara iz oblasti  
bezbednosti saobraćaja………………….....200.000.00 
 
Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava u saradnji sa MUP – PPU 
Prijepolјe 
 
 III Preventivno – promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednost 
saobraćaja  
 
            1. Organizovanje promocija, edukacija i kampanja iz 
oblasti bezbednosti saobraćaja. …........ 400.000,00 
 
            2. Uvođenje sistema video nadzora na raskrsnicama u 
blizini osnovnih škola i predškolskih ustanova (izrada pro-
jektne dokumentacije i nabavka opreme).........1.500.000,00 
 
 
            3. Nabavka i ugradnja digitalnih merača brzine u 
blizini osnovnih škola i predškolskih ustanov 
........................................................................ 400.000,00 
 
Nosilac aktivnosti: aktivnost pod tačkom 1. Opštinska uprava 
u saradnji sa MUP – PPU Prijepolјe, aktivnosti pod tačkama 
2. i 3. Opštinska uprava – odelenje za investicije.  
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            IV Научно – истраживачки рад у области безбед-
ности саобраћаја 
 
             1.Израда стратегије безбедности саобраћаја на те-
риторији општине Пријепоље за период 2020 – 2025. го-
динe...............................................1.500.000.00 
             2.Израда пројекта техничког регулисања саобра-
ћаја за Пријепоље и 
Бродарево.........................................................1.500.000.00 
 
Носилац  активности: Општинска управа – оделење за 
инвестиције 
 
V Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
 
1. Набавка возила и опреме ......................... 1.200.000.00 
 
Носилац  активности: Општина Пријепоље 
   
VI  Рад Савета за безбедност саобраћаја 
 
Накнаде за рад чланова, дневнице за службена путовања, 
присуство на семинарима и др.) ..................... 150.000,00 
              
 Носилац  активности: Општинска управа 
 
 
У к у п н о:  I + II + III + IV+ V+ VI  
.............................14.500.000,00 динара  
       
 

Стручне и административно техничке послове за 
реализацију овог програма и пројеката као и надзор над  
извршавањем уговорених обавеза спроводи Општинска 
управа Пријепоље.  
 

Овај програм ступа на снагу даном објављивања 
у Службеном гласнику општине Пријепоље. 

 
 

Број: 348-34/2018 
Дана:08.02.2019.године 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Зиндовић 
 
 
 
 
 
 
 
 

            IV Naučno – istraživački rad u oblasti bezbednosti 
saobraćaja 
 
             1.Izrada strategije bezbednosti saobraćaja na teritoriji 
opštine Prijepolјe za period 2020 – 2025. go-
dine...............................................1.500.000.00 
             2.Izrada projekta tehničkog regulisanja saobraćaja za 
Prijepolјe i 
Brodarevo.........................................................1.500.000.00 
 
Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava – odelenje za investicije 
 
 
V Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije 
 
1. Nabavka vozila i opreme ......................... 1.200.000.00 
 
Nosilac  aktivnosti: Opština Prijepolјe 
   
 VI  Rad Saveta za bezbednost saobraćaja 
 
Naknade za rad članova, dnevnice za službena putovanja, pris-
ustvo na seminarima i dr.) ..................... 150.000,00 
              
 Nosilac  aktivnosti: Opštinska uprava 
 
 
U k u p n o:  I + II + III + IV+ V+ VI  
.............................14.500.000,00 dinara  
 
       

Stručne i administrativno tehničke poslove za real-
izaciju ovog programa i projekata kao i nadzor nad  izvršavan-
jem ugovorenih obaveza sprovodi Opštinska uprava Prijepolјe.  
 
 

Ovaj program stupa na snagu danom objavlјivanja u 
Službenom glasniku opštine Prijepolјe. 
 
 
Broj: 348-34/2018 
Dana:08.02.2019.godine 
 

 
OPŠTINSKO VEĆE 

 
PREDSEDNIK 

Dragolјub Zindović 
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Општинско веће општине Пријепоље на 105. седници одр-
жаној дана  05.03.2019. године, разматрало је Предлог 
Службе за пољопривреду за расподелу средстава намење-
них за развој пољопривреде на подручју општине 
Пријепоље за 2019. годину, па је након расправе, а на ос-
нову члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи("Служ-
бени гласник РС", бр.129/2007, 83/2014, 101/2016-др.закон 
и 47/2018), члана 61.и 63. Статута општине Пријепоље 
("Службени гласник општине Пријепоље", бр.4/2009, 
12/2014 и 19/2016) и члана 52. Пословника Општинског 
већа општине Пријепоље ("Службени гласник општине 
Пријепоље, бр.6/2012, 1/2015, 14/2016 и 6/2017), донело  
 
 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне по-
литике и политике руралног развоја општине Пријепоље 
за 2019.годину 
 
Износ планираних средстава који је опредељен  Одлуком 
о буџету општине  Пријепоље за  2019. годину (,,Службени 
гласник општине Пријепоље,  број 9/2018)за развој пољо-
привреде  износи  27 100 000 динара 
451-.Субвенције јавним нефинан. предузећ.  и организац. 
-  20 000 000   дин. 
451.1-Набавка квалитетних приплодних грла млечних 
раса:говеда ,оваца и коза     (101.1.1. )        --    11.400.000 
451.2-набавка опреме за мужу,хлађење и чување млека на 
фарми,укључујући све елементе ,материјале и инсталације 
(101.1.3)             --       500.000 
451.3-Набавка опреме и уређаја  за заштиту биља(101.4.10)

     --   200.000 
451.4 –Набавка машина,уређаја и опреме за наводњавање 
усева  --       800.000 
451.5-Подршка за увођење система квалитета (304.4)  

--  3.200.000 
451.6-Регрес за В.О(100.1.1.) --      2.500.000 
451.7-Набавка опреме за пчеларство(101.6.2)   -  200.000 
451.8-Подизање нових вишегодишњих засада воћа(набавка 
садница јабучастог,коштичавог и језграстог воћа)(101.4.1.)       

--         1.000.000 
451.9-Суфин.камата на кредите(100.2.1.) ---        200.000 
426-Материјал --      500.000 
426.1 набавка противградних ракета(104.1.)  --   250.000 
426.2 нафта за стрелце(није предвиђено програмом)     
             --250.000                 
 421 –Стални трошкови (Закуп простора за складиштење...)  
(није предвиђено програмом)       --   240.000  
472-Једнократна помоћ                --             1.500.000 
1. награде са порезом за изложбе стоке (402.1)       

 -- 1.000.000 
2.награде са порезом за сајам у Бродареву(402.1) -500.000 
511-Зграде и грађевински објекти ---     2.100.000 
1. Атарски путеви(није предвиђено програмом Ми-
нистрства) --------------   2. 100. 000 
423-Услуге по уговору --------   2 260.000 
      1. 423311-стручно оспос.и ангажов. стручних 

Opštinsko veće opštine Prijepolјe na 105. sednici održanoj 
dana  05.03.2019. godine, razmatralo je Predlog Službe za 
polјoprivredu za raspodelu sredstava namenjenih za razvoj 
polјoprivrede na području opštine Prijepolјe za 2019. godinu, 
pa je nakon rasprave, a na osnovu člana 46. i 47. Zakona o 
lokalnoj samoupravi("Službeni glasnik RS", br.129/2007, 
83/2014, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 61.i 63. Statuta 
opštine Prijepolјe ("Službeni glasnik opštine Prijepolјe", 
br.4/2009, 12/2014 i 19/2016) i člana 52. Poslovnika Opštin-
skog veća opštine Prijepolјe ("Službeni glasnik opštine 
Prijepolјe, br.6/2012, 1/2015, 14/2016 i 6/2017), donelo  
 
 
 
Program mera podrške za sprovođenje polјoprivredne politike 
i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolјe za 2019.godinu 
 
 
Iznos planiranih sredstava koji je opredelјen  Odlukom o 
budžetu opštine  Prijepolјe za  2019. godinu (,,Službeni glasnik 
opštine Prijepolјe,  broj 9/2018)za razvoj polјoprivrede  iznosi  
27 100 000 dinara 
451-.Subvencije javnim nefinan. preduzeć.  i organizac. 
- 20 000 000   din. 
451.1-Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa:goveda 
,ovaca i koza     (101.1.1. )                     ---    11.400.000 
451.2-nabavka opreme za mužu,hlađenje i čuvanje mleka na 
farmi,uklјučujući sve elemente ,materijale i instalacije 
(101.1.3)         ---         500.000 
451.3-Nabavka opreme i uređaja  za zaštitu bilјa(101.4.10)  

 --      200.000 
451.4 –Nabavka mašina,uređaja i opreme za navodnjavanje 
useva  --       800.000 
451.5-Podrška za uvođenje sistema kvaliteta (304.4) 

---      3.200.000 
451.6-Regres za V.O(100.1.1.) ---      2.500.000 
451.7-Nabavka opreme za pčelarstvo(101.6.2)  --     200.000 
451.8-Podizanje novih višegodišnjih zasada voća(nabavka sad-
nica jabučastog,koštičavog i jezgrastog voća)(101.4.1.)   

--  1.000.000 
451.9-Sufin.kamata na kredite(100.2.1.) --        200.000 
426-Materijal --          500.000 
426.1 nabavka protivgradnih raketa(104.1.)    --        250.000 
426.2 nafta za strelce(nije predviđeno programom)   250.000                   
 
421 –Stalni troškovi (Zakup prostora za skladištenje...)   
(nije predviđeno programom)   --         240.000  
472-Jednokratna pomoć --      1.500.000 
1. nagrade sa porezom za izložbe stoke (402.1) 1.000.000 
 
2.nagrade sa porezom za sajam u Brodarevu(402.1)-500.000 
511-Zgrade i građevinski objekti ---     2.100.000 
1.Atarski putevi(nije predviđeno programom Ministrstva)

---   2. 100. 000 
423-Usluge po ugovoru -------         2 260.000 
      1. 423311-stručno ospos.i angažov. stručnih 
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лица(402.2) --           100.000 
2.423419-штампање диплома,обавештења и др. (402.1)

--    100.000 
3.423911-посета пољопривредном сајму у Новом Саду, 
(превоз,улазнице)(402.1)                      ---           150.000 
4.423599-сајмови у иностранству(402.1) --        1.610.000 
5.423449-медијска промоција,огл.у штамп. медијима , 
елект. меди..     --    50.000 
       6.423591-Комисије ван општ. управе       --    50.000  
• комисија за изложбе стоке/ПСС Ужице/ 
• комисије за сајам у Бродареву 
• организациони одбор сајма Бродарево 
• комисија за давање мишљења на годишњи про-
грам за 2019.год. 
• комисија за израду  локалне стратегије 
7. 423211. Одржавање софтвера са базом података    

--     200. 000  
416132-Комисије за пољопривреду из Oпштинске 
управе(није предвиђено Програмом мера за Мин. пољо-
привреде)  --              500.000 
• комисија за изложбе стоке 
• комисија сајам Бродареву 
• комисија за В.О 
• комисија за опрему и механизацију 
• комисија за расподелу приплод.материјала 
• комисија за стерификацију 
• комисија за садни материјал 
• комисија за израду годишњег програма заш. 
,уређења и коришћња земљишта 
• комисија за давање земљишта у закуп 
 
Укупан износ средстава за пољопривреду предвиђен Про-
грамом мера /министарства/ износи  23.710 .000,00 дин. 
 
Није предвиђено Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: 
износ од  3. 390 .000,00 дин и то: 
 
- атарски путеви ------------------------------     2.100.000  
-нафта за стрелце------------------------------ -    250.000 
- одржавање софтвера ___--------------------    200. 000 
- закуп простора за складиштење --------------240. 000 
-комисије  ван општине----------------------------- 50.000 
-остале комисије-------------- ---------------------- 500.000 
-медијска промоција  _________________      50 000 
 
 
Број:320-5/19-1 
Дана:05.03.2019.године 
 
 

  Општинско веће  
 

   Председник 
   Драгољуб Зиндовић 

 

 lica(402.2) --           100.000 
2.423419-štampanje diploma,obaveštenja i dr. (402.1) 

--    100.000 
3.423911-poseta polјoprivrednom sajmu u Novom Sadu, 
(prevoz,ulaznice)(402.1)        --           150.000 
4.423599-sajmovi u inostranstvu(402.1)   --           1.610.000 
5.423449-medijska promocija,ogl.u štamp. medijima , elekt. 
medi.. --    50.000 
       6.423591-Komisije van opšt. uprave --    50.000  
• komisija za izložbe stoke/PSS Užice/ 
• komisije za sajam u Brodarevu 
• organizacioni odbor sajma Brodarevo 
• komisija za davanje mišlјenja na godišnji program za 
2019.god. 
• komisija za izradu  lokalne strategije 
7. 423211. Održavanje softvera sa bazom podataka   

--     200. 000  
416132-Komisije za polјoprivredu iz Opštinske uprave(nije 
predviđeno Programom mera za Min. polјoprivrede)    

--              500.000 
• komisija za izložbe stoke 
• komisija sajam Brodarevu 
• komisija za V.O 
• komisija za opremu i mehanizaciju 
• komisija za raspodelu priplod.materijala 
• komisija za sterifikaciju 
• komisija za sadni materijal 
• komisija za izradu godišnjeg programa zaš. ,uređenja 
i korišćnja zemlјišta 
• komisija za davanje zemlјišta u zakup 
 
Ukupan iznos sredstava za polјoprivredu predviđen Pro-
gramom mera /ministarstva/ iznosi  23.710 .000,00 din. 
 
Nije predviđeno Programom mera podrške za sprovođenje 
polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja: iznos od  3. 
390 .000,00 din i to: 
 
- atarski putevi ------------------------------     2.100.000  
-nafta za strelce------------------------------ -    250.000 
- održavanje softvera ___--------------------    200. 000 
- zakup prostora za skladištenje --------------240. 000 
-komisije  van opštine----------------------------- 50.000 
-ostale komisije-------------- ---------------------- 500.000 
-medijska promocija  _________________      50 000 
 
 
Broj:320-5/19-1 
Dana:05.03.2019.godine 
 
 

Opštinsko veće  
 

Predsednik 
   Dragolјub Zindović 
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Општинско веће општине Пријепоље, на основу члана 94. 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''сл.глас-
ник РС'',бр.68/2015, 41/2018, 44/2018 - други закон и 
83/2018), члана 3. Одлуке о такси превозу (''Сл.гласник оп-
штине Пријепоље'',бр.2/2017) и члана 39. Статута општине 
Пријепоље (''Сл.гласник општине Пријепоље'',бр. 04/2009, 
12/2014 и 19/2016), на седници одржаној дана  02.04. 2019. 
године, доноси 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У ОПШТИНИ 

ПРИЈЕПОЉЕ 
('' Сл.гласник општине Пријепоље'', бр.1/2019) 

 
 
1. Тачка 2. Програма потреба за такси превозом у оп-
штини Пријепоље (''Сл. гласник 
 општине Пријепоље'', бр. 01/2019),  мења се и гласи: „У 
оквиру планираних потреба општине Пријепоље за такси 
превозом из тачке 1. Програма,  утврђује се да је за период 
2019-2023. годину потребно 185 такси возила“. 
 
2. Мења се тачка 4.  и  гласи: Постојећи број возила 
који се на дан доношења Програма воде у регистру Оп-
штинске управе Пријепоље  је 185 и не може се повећавати 
у периоду 2019 – 2023. године. 
 
3. Овај програм објавити у ''Службеном гласнику оп-
штине Пријепоље''. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                      

Драгољуб Зиндовић 
 
                                                        

 
 

     
Општинско веће општине Пријепоље, на основу члана 94. 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл.глас-
ник РС'', бр.68/2015, 41/2018, 44/2018 - други закон и 
83/2018), члана 39. Статута општине Пријепоље (''Служ-
бени гласник општине Пријепоље'', број 4/2009, 12/14, 
19/16 ), и Програма потреба за такси превозом у општини 
Пријепоље  (''Службени гласник општине Пријепоље'', број 
1/2019 )  на седници одржаној дана 02.04.  2019. године, 
донело је  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТ-

ВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА ВОЗИЛА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (''Сл.гласник општине 
Пријепоље'', бр.01/2019) 

 Opštinsko veće opštine Prijepolјe, na osnovu člana 94. Zakona 
o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (''sl.glasnik 
RS'',br.68/2015, 41/2018, 44/2018 - drugi zakon i 83/2018), 
člana 3. Odluke o taksi prevozu (''Sl.glasnik opštine 
Prijepolјe'',br.2/2017) i člana 39. Statuta opštine Prijepolјe 
(''Sl.glasnik opštine Prijepolјe'',br. 04/2009, 12/2014 i 
19/2016), na sednici održanoj dana  02.04. 2019. godine,  
 donosi 
 
 

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA 
POTREBA ZA TAKSI PREVOZOM U OPŠTINI PRIJE-

POLjE 
('' Sl.glasnik opštine Prijepolјe'', br.1/2019) 

 
 
1. Tačka 2. Programa potreba za taksi prevozom u opš-
tini Prijepolјe (''Sl. glasnik 
 opštine Prijepolјe'', br. 01/2019),  menja se i glasi: „U okviru 
planiranih potreba opštine Prijepolјe za taksi prevozom iz tačke 
1. Programa,  utvrđuje se da je za period 2019-2023. godinu 
potrebno 185 taksi vozila“. 
 
2. Menja se tačka 4.  i  glasi: Postojeći broj vozila koji 
se na dan donošenja Programa vode u registru Opštinske up-
rave Prijepolјe  je 185 i ne može se povećavati u periodu 2019 
– 2023. godine. 
 
3. Ovaj program objaviti u ''Službenom glasniku opštine 
Prijepolјe''. 
 
 

OPŠTINSKO VEĆE 
PREDSEDNIK 

Dragolјub Zindović 
 
                                                                                                         
  
 

        
Opštinsko veće opštine Prijepolјe, na osnovu člana 94. Zakona 
o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (''Sl.glasnik RS'', 
br.68/2015, 41/2018, 44/2018 - drugi zakon i 83/2018), člana 
39. Statuta opštine Prijepolјe (''Službeni glasnik opštine 
Prijepolјe'', broj 4/2009, 12/14, 19/16 ), i Programa potreba za 
taksi prevozom u opštini Prijepolјe  (''Službeni glasnik opštine 
Prijepolјe'', broj 1/2019 )  na sednici održanoj dana 02.04.  
2019. godine, donelo je  
 
 

ODLUKU 
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

UTVRĐIVANјU DOZVOLjENOG BROJA VOZILA ZA 
OBAVLjANјE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI 

OPŠTINE PRIJEPOLjE 
 (''Sl.glasnik opštine Prijepolјe'', br.01/2019) 
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Члан 1. 
 
Члан  2. Одлуке о утврђивању дозвољеног броја такси во-
зила за обављање такси превоза на територији општине 
Пријепоље  (''Службени гласник општине Пријепоље'', 
бр.01/2019), мења се  и гласи: „У временском  периоду од 
5 година, од дана ступања на снагу ове одлуке, дозвољено 
је да се такси превоз путника на територији општине 
Пријепоље врши такси возилима чи укупан број није већи 
од 185“. 
 

Члан 2. 
 
У члану 5. Одлуке  о утврђивању дозвољеног броја возила 
за обављање такси превоза на територији општине 
Пријепоље, додаје се нови став и гласи: “Захтеви поднети 
до дана ступања на снагу ове одлуке решаваће се у складу 
са Одредбама Одлуке о утврђивању дозвољеног броја во-
зила за обављање такси превоза на територији општине 
Пријепоље (''Сл.гласник општине Пријепоље'',број 
01/2019)“. 
 

Члан 3. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику општине Пријепоље" 

 
                                                                                                

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                    

Драгољуб Зиндовић 
                                                                                                       
 
                                                 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Član 1. 
 
Član  2. Odluke o utvrđivanju dozvolјenog broja taksi vozila 
za obavlјanje taksi prevoza na teritoriji opštine Prijepolјe  
(''Službeni glasnik opštine Prijepolјe'', br.01/2019), menja se  i 
glasi: „U vremenskom  periodu od 5 godina, od dana stupanja 
na snagu ove odluke, dozvolјeno je da se taksi prevoz putnika 
na teritoriji opštine Prijepolјe vrši taksi vozilima či ukupan broj 
nije veći od 185“. 
 
 

Član 2. 
 
U članu 5. Odluke  o utvrđivanju dozvolјenog broja vozila za 
obavlјanje taksi prevoza na teritoriji opštine Prijepolјe, dodaje 
se novi stav i glasi: “Zahtevi podneti do dana stupanja na snagu 
ove odluke rešavaće se u skladu sa Odredbama Odluke o 
utvrđivanju dozvolјenog broja vozila za obavlјanje taksi pre-
voza na teritoriji opštine Prijepolјe (''Sl.glasnik opštine 
Prijepolјe'',broj 01/2019)“. 
 
 

Član 3. 
 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja 
u "Službenom glasniku opštine Prijepolјe" 

 
                  

PREDSEDNIK 
OPŠTINSKOG VEĆA                  

Dragolјub Zindović 
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Број: 3/2019
Пријепоље,
06.05.2019.

Бесплатан примерак. 
Гласник излази на српском и  

босанском језику
Broj: 3/2019

Prijepolje,
06.05.2019.

Besplatan primerak. 
Glasnik izlazi na srpskom i  

bosanskom jeziku
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