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На пснпву шлана 56. став 2. и 5. Закпна п 

лпкалним избприма (“Службени гласник РС”, 

брпј 129/2007) и шлана 11. Ппслпвника 

Скупщтине ппщтине Спкпбаоа (“Службени 

лист ппщтина”, брпј 5/2005), Скупщтина 

ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 

18. 08. 2008. гпдине, дпнела је 

П Д Л У К У 

п пптврђиваоу мандата пдбпрницима 

Скупщтине ппщтине Спкпбаоа 

I 

ППТВРЂУЈУ СЕ мандати пдбпрницима: 

-Стефанпвић Тпплици, дипл. инж. гепд., 

рпђенпм 08. 06. 1951. гпдине из Спкпбаое; 

-Стпјкпвић Бпјану, дипл. ецц, рпђенпм 08. 02. 

1976. гпдине из Ппружнице. 

II 

Ову Одлуку пбјавити у “Службенпм листу 

ппщтине Спкпбаоа”. 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пве 

Одлуке мпже се изјавити жалба Окружнпм 

суду у Зајешару у рпку пд 48 шаспва пд дана 

оенпг дпнпщеоа. 

I Брпј: 011-17/2008 

У Спкпбаои, 18. 08. 2008. гпдине 

 

  СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ СПКПБАОА 

    ПРЕДСЕДНИК 

      Анђелкпвић Радмилп с.р. 
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На пснпву шлана 191. Устава Републике Србије 

(„Службени гласник РС“,брпј  98/06), шлана 11. 

и шлана  32. ташка 1. Закпна п лпкалнпј 

сампуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, брпј 129/2007), Скупщтина ппщтине 

Спкпбаоа на седници пдржанпј 18. 08. 2008. 

гпдине, дпнела ј е  

 

         С  Т  А  Т  У  Т  

            ППЩТИНЕ  СПКПБАОА 

 

I.  ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Предмет уређиваоа 

Члан 1.  

Овим Статутпм, у складу са закпнпм, уређују се 

права и дужнпсти ппщтине Спкпбаоа (у даљем 

тексту: Опщтина), нашин, услпви и пблици 

оихпвпг пствариваоа,  брпј пдбпрника 

Скупщтине ппщтине, прганизација и рад 

пргана и служби, нашин ушещћа грађана у 

управљаоу и пдлушиваоу п ппслпвима из 

надлежнпсти Опщтине, псниваое и рад 

месних заједница  и других пблика месне 

сампуправе, кап и друга питаоа пд знашаја за 

Опщтину. 

Пплпжај Ппщтине 

Члан 2.   

Опщтина је теритпријална јединица у кпјпј 

грађани пстварују правп на лпкалну 

сампуправу у складу са Уставпм, закпнпм и 

пвим Статутпм.  
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Грађани кпји имају бирашкп правп и 

пребивалищте на теритприји Опщтине 

управљају ппслпвима Опщтине у складу са 

закпнпм и пвим Статутпм.  

 Грађани ушествују у пствариваоу лпкалне 

сампуправе путем грађанске иницијативе, 

збпра грађана, референдума, других пблика 

ушещћа грађана у пбављаоу ппслпва Опщтине 

и прекп свпјих пдбпрника у Скупщтини 

ппщтине, у складу са Уставпм, закпнпм и пвим 

Сатутпм.  

 

Теритприја 

 

Члан  3.  

Теритприју Опщтине, утврђену  закпнпм, шине 

насељена места, пднпснп ппдрушја 

катастарских ппщтина кпје улазе у оен састав, 

и тп: 

 

  

Р.бр.                Насељенп местп                Катастарска ппщтина 

  1.   Бели Пптпк    Бели Пптпк 

  2.   Блендија    Блендија 

  3.   Бпгдинац    Бпгдинац 

  4.   Врбпвац    Врбпвац 

  5.   Врмча    Врмча 

  6.   Дугп Ппље    ДугпПпље 

  7.   Жушкпвац    Жушкпвац 

  8.   Језерп    Језерп 

  9.   Јпщаница    Јпщаница 

 10.   Левпвик    Левпвик 

 11.   Милущинац    Милущинац 

 12.   Мужинац    Мужинац 

 13.   Никплинац    Никплинац 

 14.   Нпвп Селп    Нпвп Селп 

 15.   Ппружница    Ппружница 

 16.   Раденкпвац    Раденкпвац 

 17.   Ресник    Ресник 

 18.   Рујевица    Рујевица 

 19.   Сесaлац    Сесaлац 

 20.   Спкпбаоа    Спкпбаоа 

 21.   Тргпвищте    Тргпвищте 

 22.   Трубаревац    Трубаревац 

 23.   Церпвица    Церпвица 

 24.   Читлук    Читлук 

 25.   Шарбанпвац    Шарбанпвац 
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Свпјствп правнпг лица 

Члан 4. 

Опщтина има свпјствп правнпг лица у складу 

са Уставпм, закпнпм и пвим Статутпм. 

Седищте Опщтине је у Спкпбаои, улица Светпг 

Саве 23. 

Члан 5.   

Опщтина Спкпбаоа је екплпщка ппщтина. 

Језик и писмп 

Члан  6. 

На теритприји Опщтине у службенпј упптреби 

је српски језик и ћирилишнп писмп. 

Симбпли  Ппщтине 

Члан  7. 

Oпщтина има грб, а мпже да има и заставу. 

Грб Опщтине има у пснпви пблик щтита са 

ппдлпгпм. Гпрое ппље щтита ппдељенп је на 

два дела средопм вертикалпм, дпк је дпое 

ппље щтита ппдељенп на три дела двема 

дијагпналама. Изнад щтита на ппдлпзи стпји 

натпис ћирилицпм – Спкпбаоа. Стилизпвана 

глава спкпла, пкренута у деснп, налази се у 

гпроем деснпм ппљу. Крпв „Милпщевпг 

кпнака“, кпји истпвременп симбплизује брдп 

са три стилизпвана дрвета кап симбпл щуме, 

налази се у левпм гпроем углу. У дпоем 

пплукружнпм делу у средини приказан је деп 

купатила са знакпм (шетири извпра са 

мехурпвима кпји пзнашавају испараваое и 

радијацију) и два прпзпра међу кпјима су 

таласи впде, кап симбпл купатила и извпра 

уппщте. У ппљу деснп пд средине је дрвеће, 

кап симбпл паркпвске щуме, а у ппљу левп 

прпшеље „Милпщевпг кпнака“. 

Грб Опщтине се мпже кпристити кап графишкп 

рещеое, црнп белп или пбпјенп, за ппвеље, 

плакете, ппхвалнице, диплпме, манифестације 

и свешанпсти у Опщтини и кап знашка. 

Графишкп рещеое грба са бпјпм садржи три 

бпје: црнп кап кпнтуру свих ппља, плаву кап 

симбпл прпстпра и ваздуха и жутп-наранчасту 

кап симбпл тпплине, живпта и сунца. 

Облик, бпје и садржина заставе утврдиће се 

ппсебнпм пдлукпм Скупщтине ппщтине. 

Члан 8. 

Упптреба грба и заставе Опщтине ближе се 

уређује пдлукпм Скупщтине ппщтине. 

Застава и грб Опщтине мпгу се истицати самп 

уз државне симбпле. 

У службеним прпстпријама пргана Опщтине 

истишу се самп државни симбпли и грб и 

застава Опщтине.  

Пешат 

Члан 9. 

Органи Опщтине имају пешат. 

Пешат има пблик круга у шијпј је средини грб 

Републике Србије.  

Текст пешата исписује се на српскпм језику и 

ћирилишним писмпм. 

Прешник пешата је 32 мм. 

Текст пешата исписује се у у кпнцентришним 

кругпвима пкп грба Републике Србије. У 

сппљнпм кругу пешата исписује се назив 

Републике Србије. У следећем унутращоем 

кругу исписује се назив пргана Опщтине. 

Седищте пргана Опщтине исписује се у дну 

пешата. 

Орган Опщтине мпже имати пешат маоег 

прешника (мали пешат). Садржина малпг 

пешата је иста и исписује се на исти нашин кап и 

садржина пешата из става 5. пвпг шлана. 

Прешник малпг пешата је 20 мм. 
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Пешати пргана Опщтине кпристе се у 

складу са закпнпм. 

Празник Ппщтине 
 

Члан 10. 

Празник (Дан) Опщтине је 21. јун. 

Слава Опщтине је празник Света Трпјица. 

Празници, Дан Опщтине и Слава, пбележавају 

се пригпдним манифестацијама. 

            Награде и јавна признаоа 

 

Члан  11. 

Опщтина устанпвљава награде и друга јавна 

признаоа кпја дпдељује прганизацијама и гра-

ђанима за знашајна пствареоа у прпизвпдои, 

науци, уметнпсти и другим друщтвеним пбла-

стима. 

Опщтина дпдељује Ппвељу ппшаснпг грађани-

на Опщтине. 

Награде и друга јавна признаоа и зваое 

ппшаснпг грађанина дпдељују се ппвпдпм 

Дана Опщтине. 

Врсте награда и других јавних признаоа, услп-

ви и нашин оихпвпг дпдељиваоа, кап и услпви 

и нашин дпделе зваоа ппшаснпг грађанина 

уређују се ппсебнпм пдлукпм Скупщтине 

ппщтине. 

Утврђиваое назива 

 делпва насељених места 

Члан  12. 

Опщтина утврђује називе улица, 

тргпва, градских шетврти, заселака и других 

делпва насељених места на свпјпј теритприји 

ппсебнпм пдлукпм, уз претхпдну сагласнпст 

министарства надлежнпг за ппслпве лпкалне 

сампуправе.  

 

Јавнпст рада 

Члан 13. 

Рад пргана Опщтине је јаван. 

Јавнпст рада пп правилу пбезбеђује се: 

1. Путем издаваоа билтена, 
инфпрматпра, сарадопм са медијима, 
презентпваоем пдлука и других аката 
јавнпсти и ппстављаоем интернет 
презентације; 

2. Организпваоем јавних расправа у 
складу са закпнпм, пвим Статутпм и 
пдлукама пргана Опщтине; 

3.  У другим слушајевима утврђеним пвим 
Статутпм и другим актима пргана 
Опщтине. 

 

Импвина Ппщтине 

Члан 14. 

Опщтина има свпју импвину. 

Импвинпм Опщтине сампсталнп управљају и 

распплажу пргани Опщтине, у складу са 

закпнпм. 

             

II. НАДЛЕЖНПСТИ ППЩТИНЕ 

Надлежнпсти Ппщтине 

Члан 15. 

Опщтина врщи ппслпве из свпје надлежнпсти 

утврђене Уставпм и закпнпм, кап и ппслпве из 

пквира права и дужнпсти  Републике кпји су јпј 

закпнпм ппверени.  

У врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти 

Опщтина мпже бити пгранишена самп у 

слушајевима и ппд услпвима утврђеним 

закпнпм. 
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Надлежнпсти утврђене Уставпм и закпнпм 

Члан  16. 

Опщтина, у врщеоу свпје надлежнпсти, 

прекп свпјих пргана, у складу са Уставпм и 

закпнпм: 

1. Дпнпси прпграме развпја Опщтине и 
ппјединих делатнпсти; 

2. Дпнпси прпстпрни план Опщтине; 
3. Дпнпси урбанистишке планпве; 
4. Дпнпси бучет и усваја заврщни рашун; 
5. Утврђује стппе извпрних прихпда 

Опщтине, кап и нашин и мерила за 
пдређиваое висине лпкалних такси и 
накнада; 

6. Уређује и пбезбеђује пбављаое и 
развпј кпмуналних делатнпсти 
(прешищћаваое и дистрибуција впде, 
прешищћаваое и пдвпђеое 
атмпсферских и птпадних впда, 
прпизвпдоа и снабдеваое парпм и 
тпплпм впдпм, линијски градски и 
приградски превпз путника у друмскпм 
сапбраћају, пдржаваое шистпће у 
градпвима и насељима, пдржаваое 
деппнија, уређиваое, пдржаваое и 
кприщћеое пијаца, паркпва, зелених, 
рекреаципних и других јавних 
ппврщина, јавних паркиралищта, јавна 
расвета, уређиваое и пдржаваое 
грпбаља и сахраоиваое и др.), кап и 
прганизаципне, материјалне и друге 
услпве за оихпвп пбављаое, пснива 
јавна предузећа ради пбављаоа 
кпмуналних делатнпсти на свпјпј 
теритприји; 

7. Стара се п пдржаваоу стамбених 
зграда и безбеднпсти оихпвпг 
кприщћеоа и утврђује висину накнаде 
за пдржаваое стамбених зграда; 

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

9. Дпнпси прпграме уређеоа 
грађевинскпг земљищта, уређује и 
пбезбеђује врщеое ппслпва уређеоа и 
кприщћеоа грађевинскпг земљищта и 
утврђује висину накнаде за уређиваое 
и кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

10. Дпнпси планпве и прпграме и 
спрпвпди прпјекте лпкалнпг 
екпнпмскпг развпја, стара се п 

унапређеоу ппщтег пквира за 
привређиваое у Опщтини, прпмпвище 
екпнпмске пптенцијале Опщтине, 
иницира усклађиваое пбразпвних 
прпфила у щкплама са пптребама 
привреде, плакщава ппслпваое 
ппстпјећих привредних субјеката и 
ппдстише псниваое нпвих привредних 
субјеката и птвараое нпвих радних 
места; 

11. Уређује и пбезбеђује кприщћеое 
ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, 
утврђује висину накнаде за кприщћеое 
ппслпвнпг прпстпра и врщи надзпр над 
кприщћеоем ппслпвнпг прпстпра; 

12. Стара се п защтити живптне средине, 
дпнпси прпграме кприщћеоа и 
защтите прирпдних вреднпсти и 
прпграме защтите живптне средине, 
пднпснп лпкалне акципне и санаципне 
планпве, у складу са стратещким 
дпкументима и свпјим интересима и 
специфишнпстима и утврђује ппсебну 
накнаду за защтиту и унапређеое 
живптне средине; 

13. Уређује и пбезбеђује пбављаое 
ппслпва кпји се пднпсе на изградоу, 
рехабилитацију и рекпнструкцију, 
пдржаваое, защтиту, кприщћеое, 
развпј и управљаое лпкалним и 
некатегприсаним путевима, кап и 
улицама у насељу; 

14. Уређује и пбезбеђује ппсебне услпве и 
прганизацију аутп-такси превпза 
путника; 

15. Уређује и пбезбеђује прганизацију 
превпза у линијскпј плпвидби, кпји се 
врщи на теритприји Опщтине, и 
пдређује делпве пбале и впденпг 
прпстпра на кпјима се мпгу градити 
хидрпграђевински пбјекти и 
ппстављати плпвни пбјекти; 

16. Оснива рпбне резерве и утврђује 
оихпв пбим и структуру, уз сагласнпст 
надлежнпг министарства, ради 
задпвпљаваоа пптреба лпкалнпг 
станпвнищтва; 

17. Оснива устанпве и прганизације у 
пбласти пснпвнпг пбразпваоа, културе, 
примарне здравствене защтите, 
физишке културе, сппрта, дешје защтите 
и туризма, прати и пбезбеђује оихпвп 
функципнисаое; 

18. Оснива устанпве у пбласти спцијалне 
защтите, прати и пбезбеђује оихпвп 
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функципнисаое, даје дпзвпле за 
ппшетак рада устанпва спцијалне 
защтите кпје пснивају друга правна и 
физишка лица, утврђује испуоенпст 
услпва за пружаое услуга спцијалне 
защтите, утврђује нпрмативе и 
стандарде за пбављаое делатнпсти 
устанпва шији је псниваш, дпнпси 
прпписе п правима у спцијалнпј 
защтити и пбавља ппслпве државнпг 
старатеља; 

19. Организује врщеое ппслпва у вези са 
защтитпм културних дпбара пд знашаја 
за Опщтину, ппдстише развпј културнпг 
и уметнишкпг стваралащтва, пбезбеђује 
средства за финансираое и 
суфинансираое прпграма и прпјеката у 
пбласти културе пд знашаја за Опщтину 
и ствара услпве за рад музеја и 
библиптека и других устанпва културе 
шији је псниваш;  

20. Организује защтиту пд елементарних и 
других већих неппгпда и защтиту пд 
ппжара и ствара услпве за оихпвп 
птклаоаое, пднпснп ублажаваое 
оихпвих ппследица; 

21. Дпнпси пснпве защтите, кприщћеоа и 
уређеоа ппљппривреднпг земљищта и 
стара се п оихпвпм спрпвпђеоу, 
пдређује ерпзивна ппдрушја, стара се п 
кприщћеоу пащоака и пдлушује п 
привпђеоу пащоака другпј култури; 

22. Уређује и утврђује нашин кприщћеоа и 
управљаоа извприма, јавним 
бунарима и шесмама, утврђује 
впдппривредне услпве, издаје 
впдппривредне сагласнпсти и 
впдппривредне дпзвпле за пбјекте 
лпкалнпг знашаја; 

23. Стара се и пбезбеђује услпве за 
пшуваое, кприщћеое и унапређеое 
ппдрушја са прирпдним лекпвитим 
свпјствима; 

24. Ппдстише и стара се п развпју туризма 
на свпјпј теритприји и утврђује висину 
бправищне таксе; 

25. Стара се п развпју и унапређеоу 
угпститељства, занатства и тргпвине, 
уређује раднп време, места на кпјима 
се мпгу пбављати пдређене 
делатнпсти и друге услпве за оихпв 
рад; 

26. Управља импвинпм Опщтине и кпристи 
средства у државнпј свпјини и стара се 
п оихпвпм пшуваоу и увећаоу; 

27. Уређује и прганизује врщеое ппслпва у 
вези са држаоем и защтитпм дпмаћих 
и егзптишних живптиоа; 

28. Организује врщеое ппслпва правне 
защтите свпјих права и интереса; 

29. Образује пргане, прганизације и 
службе за пптребе Опщтине и уређује 
оихпву прганизацију и рад; 

30. Ствара услпве за унапређиваое, 
пствариваое и защтиту људских права; 

31. Дпнпси стратегије и усваја ппсебне 
мере у циљу птклаоаоа неједнакпсти 
и ствараоа једнаких мпгућнпсти 
пствариваоа људских и маоинских 
права, ппмаже развпј разлишитих 
пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са 
лицима са ппсебним пптребама, кап и 
са лицима кпја су сущтински у 
неједнакпм пплпжају са псталим 
грађанима и ппдстише активнпсти и 
пружа ппмпћ прганизацијама 
инвалида и другим спцијалнп-
хуманитарним прганизацијама на 
свпјпј теритприји; 

32. Ппдстише и ппмаже развпј 
задругарства; 

33. Организује службу правне ппмпћи 
грађанима; 

34. Стара се п пствариваоу, защтити и 
унапређеоу људских права и 
индивидуалних и кплективних права 
припадника наципналних маоина и 
етнишких група, стара се п 
пствариваоу, защтити и унапређеоу 
равнпправнпсти жена и мущкараца, 
усваја стратегије и ппсебне мере 
усмерене на ствараое једнаких 
мпгућнпсти пствариваоа права и 
птклаоаое неравнпправнпсти; 

35. Стара се п јавнпм инфпрмисаоу пд 
лпкалнпг знашаја и пбезбеђује услпве 
за јавнп инфпрмисаое; 

36. Прпписује прекрщаје за ппвреде 
ппщтинских прпписа; 

37. Образује инспекцијске службе и врщи 
инспекцијски надзпр над изврщеоем 
прпписа и других ппщтих аката из 
надлежнпсти Опщтине; 

38. Уређује прганизацију и рад мирпвних 
већа;  

39. Уређује и пбезбеђује упптребу имена, 
грба и другпг пбележја Опщтине; 

40. Ппмаже рад прганизација и удружеоа 
грађана; 
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41. Уређује и ствара услпве за бригу п 

младима, дпнпси и реализује 
стратегију и акципни план пплитике за 
младе и ствара услпве за пмладинскп 
прганизпваое;  

42. Уређује и ствара услпве за бригу п 
старима, дпнпси и реализује стратегију 
и акципни план пплитике за старе и 
ствара услпве за оихпвп 
прганизпваое;  

43. Обавља и друге ппслпве пд 
неппсреднпг интереса за грађане, у 
складу с Уставпм, закпнпм и пвим 
Статутпм. 

  

Јавне службе Ппщтине 

   Члан 17.       

За пствариваое свпјих права и дужнпсти и за 

задпвпљаваое пптреба лпкалнпг 

станпвнищтва Опщтина мпже ппсебнпм 

пдлукпм пснивати: предузећа, устанпве и 

друге прганизације кпје врще јавну службу.  

 

Именпваое пргана јавних служби Ппщтине 

Члан 18. 

Скупщтина ппщтине именује председнике и 

шланпве управних и надзпрних пдбпра и 

директпре јавних предузећа, устанпва, 

прганизација и служби шији је псниваш на 

перипд пд шетири гпдина, псим када је 

закпнпм другашије предвиђенп. 

 

Састав пргана јавних служби Ппщтине 

Члан 19. 

Приликпм именпваоа председника и шланпва 

управних и надзпрних пдбпра јавних 

предузећа, устанпва, прганизација и служби 

шији је псниваш Опщтина, пргани кпји пдлушују 

п именпваоу впдиће рашуна да, пп мпгућству, 

пбезбеди  најмаое 30 пдстп представника 

маое заступљенпг ппла у пвим телима.  

 

Ппступак именпваоа директпра јавних 

служби 

Члан 20. 

Акп закпнпм није уређен ппступак избпра 

директпра јавних предузећа, устанпва, 

прганизација и служби шији је псниваш, или 

већински власник Опщтина, Скупщтина 

ппщтине именује директпре ппсле 

спрпведенпг јавнпг кпнкурса.  

Извещтај п резултатима кпнкурса из става 1. 

пвпг шлана ппднпси се Скупщтини ппщтине 

најмаое 15 дана пре дпнпщеое пдлуке п 

именпваоу, псим акп закпнпм није другашије 

уређенп. 

 

Сагласнпст на планпве  

и прпграм ппслпваоа јавних служби 

Члан 21. 

Предузећа, устанпве и друге прганизације шији 

је псниваш, или већински власник Опщтина, 

дужни су да Скупщтини ппщтине дпстављају 

на сагласнпст вищегпдищое планпве рада и 

развпја, кап и гпдищои прпграм ппслпваоа. 

  

Ппвераваое ппслпва 

 правнпм или физишкпм лицу 

Члан 22. 

Опщтина мпже угпвпрпм, на нашелима 

кпнкуренције и јавнпсти, ппверити правнпм 

или физишкпм лицу пбављаое  ппјединих 

 ппслпва из свпје надлежнпсти. 

Ппвераваое ппслпва из става 1. пвпг шлана 

уређује се пдлукпм Скупщтине ппщтине. 
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Ппднпщеое Скупщтини ппщтине 

 извещтаја п раду јавних служби 

Члан 23. 

Предузећа, устанпве и друге прганизације кпје 

врще јавну службу дужне су да, најмаое 

једнпм гпдищое ппднпсе Скупщтини ппщтине 

извещтај п свпм раду, најкасније дп 30. априла 

текуће гпдине за претхпдну гпдину.  

 

III. ФИНАНСИРАОЕ ППСЛПВА ППЩТИНЕ 

Средства за пбављаое ппслпва 

 и извпри средстава 

Члан 24. 

За пбављаое ппслпва Опщтине утврђених 

Уставпм и закпнпм, кап и за пбављаое 

закпнпм ппверених ппслпва из пквира права и 

дужнпсти Републике, Опщтини припадају 

прихпди и примаоа утврђени закпнпм.  

Ппслпви Опщтине финансирају се из извпрних 

и уступљених прихпда, трансфера, примаоа пп 

пснпву задуживаоа и других прихпда и 

примаоа утврђених закпнпм.  

 

Ненаменски карактер средстава 

Члан 25. 

Сви прихпди Опщтине су ппщти прихпд бучета 

и мпгу се кпристити за билп кпју намену, псим 

пних прихпда шији је наменски карактер 

утврђен закпнпм.  

             Бучет и заврщни рашун 

Члан 26. 

Скупщтина дпнпси бучет Опщтине за 

сваку календарску гпдину, у кпјем се исказују 

сви прихпди и примаоа, задуживаоа и друге 

финансијске трансакције, расхпди и други 

издаци, у складу са закпнпм.  

Пп истеку гпдине за кпју је бучет дпнет 

саставља се заврщни рашун п изврщеоу бучета 

Опщтине.  

Пдгпвпрнпст за изврщеое бучета 

Члан 27. 

За изврщеое бучета Опщтине, председник 

Опщтине пдгпвара Скупщтини ппщтине. 

Опщтинска управа пбавезна је да редпвнп 

прати изврщеое бучета и пп пптреби, а 

најмаое два пута гпдищое, инфпрмище 

председника Опщтине и Скупщтину ппщтине. 

  

Сампдппринпс 

Члан 28. 

За задпвпљаваое пптреба грађана у Опщтини 

или оенпм делу средства се мпгу прикупљати 

сампдппринпспм.  

Скупщтина ппщтине утврђује предлпг пдлуке п 

сампдппринпсу већинпм гласпва пд укупнпг 

брпја пдбпрника. 

 

IV. ПРГАНИ ППЩТИНЕ 

Пргани Ппщтине 

Члан 29. 

Органи Опщтине су: Скупщтина ппщтине, 

председник Опщтине, Опщтинскп веће и 

Опщтинска управа. 

Презумпција надлежнпсти 

Члан 30. 

Ппслпве Опщтине врще пргани Опщтине у 

пквиру свпје надлежнпсти утврђене закпнпм и 

пвим Статутпм. 

Акп закпнпм или другим прпписпм није 

утврђенп кпји прган је надлежан за пбављаое 

ппслпва из надлежнпсти Опщтине, све ппслпве 

кпји се пднпсе на уређиваое пднпса из 
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надлежнпсти Опщтине врщи Скупщтина 

ппщтине, а ппслпве кпји су пп свпјпј прирпди 

изврщни, врщи председник Опщтине. 

Акп се према прирпди ппсла не мпже утврдити 

надлежнпст у складу са ставпм 2. пвпг шлана, 

надлежна је Скупщтина ппщтине. 

 

1. Скупщтина ппщтине  
 

Пплпжај Скупщтине ппщтине 

Члан 31. 

Скупщтина ппщтине је највищи прган Опщтине 

кпји врщи пснпвне функције лпкалне власти, 

утврђене Уставпм, закпнпм и пвим Статутпм. 

Састав Скупщтине ппщтине 

Члан  32. 

Скупщтину ппщтине шине пдбпрници кпје 

бирају грађани на неппсредним избприма, 

тајним гласаоем, у складу са закпнпм и пвим 

Статутпм. 

Сазиваое кпнститутивне седнице 

Члан 33. 

Кпнститутивну седницу нпвпг сазива 

Скупщтине ппщтине сазива председник 

Скупщтине претхпднпг сазива у рпку пд 15 

дана пд дана пбјављиваоа резултата 

избпра.             

Укпликп председник Скупщтине из претхпднпг 

сазива не сазпве кпнститутивну седницу нпвпг 

сазива у рпку из става 1. пвпг шлана, 

кпнститутивну седницу нпвпг сазива сазваће 

најстарији пдбпрник у рпку пд 15 дана пд 

истека рпка из става 1. пвпг шлана.  

Седницпм председава најстарији пдбпрник дп 

избпра председника Скупщтине ппщтине. 

 

 

Кпнституисаое Скупщтине 

Члан 34. 

Скупщтина ппщтине се сматра кпнституисанпм 

избпрпм председника Скупщтине и 

ппстављеоем секретара Скупщтине. 

Брпј пдбпрника 

Члан 35. 

Скупщтина ппщтине Спкпбаоа има 30 

пдбпрника. 

Мандат 

Члан 36. 

Одбпрници се бирају на шетири гпдине. 

Одбпрнику ппшиое и престаје пдбпрнишки 

мандат ппд услпвима и на нашин утврђен 

закпнпм. 

Заклетва 

Члан 37. 

Изабрани пдбпрници пплажу заклетву кпја 

гласи: „Заклиоем се да ћу се у раду Скупщтине 

ппщтине Спкпбаоа придржавати Устава, 

закпна и Статута ппщтине Спкпбаоа и да ћу 

шаснп и непристраснп врщити дужнпст 

пдбпрника, рукпвпдећи се интересима 

грађана ппщтине Спкпбаоа.“ 

Несппјивпст функција 

Члан 38. 

Одбпрник не мпже бити заппслени у 

Опщтинскпј управи и лице кпје именује, 

пднпснп ппставља Скупщтина ппщтине у 

прганима Опщтине, предузећима и 

устанпвама шији је псниваш. 

Акп заппслени у Опщтинскпј управи буде 

изабран за пдбпрника, права и пбавезе пп 

пснпву рада мирују му дпк траје оегпв 

пдбпрнишки мандат. 

Данпм пптврђиваоа пдбпрнишкпг мандата 

лицима кпја је именпвала, пднпснп ппставила  
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Скупщтина ппщтине престаје функција на кпју 

су именпвана, пднпснп ппстављена. 

Имунитет пдбпрника 

Члан 39. 

Одбпрник не мпже бити ппзван на кривишну 

пдгпвпрнпст, притвпрен или кажоен збпг 

изнетпг мищљеоа или даваоа гласа на 

седници Скупщтине ппщтине и оених радних 

тела. 

Права и дужнпсти пдбпрника 

  Члан 40. 

Правп је и дужнпст пдбпрника да ушествује у 

раду Скупщтине ппщтине и оених радних 

тела, предлаже Скупщтини ппщтине расправу 

п пдређеним питаоима, ппднпси предлпге 

пдлука и других аката из надлежнпсти 

Скупщтине ппщтине и даје амандмане на 

предлпге прпписа, ппставља питаоа везана за 

рад пргана Опщтине и ушествује у другим 

активнпстима Скупщтине ппщтине.  

Правп је пдбпрника да буде редпвнп 

пбавещтаван п питаоима пд утицаја на 

врщеое пдбпрнишке дужнпсти, да пд пргана и 

служби тражи ппдатке кпји су му пптребни за 

рад, кап и струшну ппмпћ у припремаоу 

предлпга за Скупщтину ппщтине.  

Права и дужнпсти пдбпрника ближе се 

пдређују ппслпвникпм Скупщтине ппщтине.  

 

Накнада и друга примаоа пдбпрника 

Члан 41. 

Правп пдбпрника на изгубљену зараду, путне 

трпщкпве за дплазак и пдлазак на седницу 

Скупщтине и оених радних тела, дневнице и 

на накнаду других трпщкпва везаних за 

врщеое пдбпрнишке функције уређује се 

ппсебнпм пдлукпм Скупщтине ппщтине. 

 

 

Надлежнпст Скупщтине ппщтине 

Члан 42. 

Скупщтина ппщтине, у складу са 

закпнпм: 

1. Дпнпси Статут ппщтине и Ппслпвник 
Скупщтине ппщтине; 

2. Дпнпси бучет и усваја заврщни рашун 
бучета; 

3. Утврђује стппе извпрних прихпда 
Опщтине, кап и нашин и мерила за 
пдређиваое висине лпкалних такси и 
накнада; 

4. Ппднпси иницијативу за ппкретаое 
ппступка псниваоа, укидаоа или 
прпмене теритприје Опщтине; 

5. Дпнпси прпграм развпја Опщтине и 
ппјединих делатнпсти; 

6. Дпнпси прпстпрни план и 
урбанистишке планпве и уређује 
кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

7. Дпнпси прпписе и друге ппщте акте; 
8. Расписује ппщтински референдум и 

референдум на делу теритприје 
Опщтине, изјащоава се п предлпзима 
садржаним у грађанскпј иницијативи и 
утврђује предлпг пдлуке п 
сампдппринпсу; 

9. Оснива службе, јавна предузећа, 
устанпве и прганизације, утврђене 
Статутпм Опщтине и врщи надзпр над 
оихпвим радпм; 

10. Именује и разрещава управни и 
надзпрни пдбпр, именује и разрещава 
директпре јавних предузећа, устанпва, 
прганизација и служби, шији је псниваш 
и даје сагласнпст на оихпве статуте, у 
складу са закпнпм; 

11. Бира и разрещава председника 
Скупщтине и заменика председника 
Скупщтине; 

12. Ппставља и разрещава секретара и 
заменика секретара Скупщтине; 

13. Бира и разрещава председника 
Опщтине и на предлпг председника 
Опщтине, бира заменика председника 
Опщтине и шланпве Опщтинскпг већа; 

14. Утврђује ппщтинске таксе и друге 
лпкалне прихпде кпји Опщтини 
припадају пп закпну; 

15. Утврђује накнаду за уређиваое и 
кприщћеое грађевинскпг земљищта; 
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16. Дпнпси пдлуку п јавнпм задуживаоу 

Опщтине, у складу са закпнпм кпјим се 
уређује јавни дуг; 

17. Дпнпси гпдищои прпграм 
прибављаоа неппкретнпсти за пптребе 
пргана Опщтине, уз сагласнпст Владе 
Републике Србије и ппкреће ппступак 
птуђеоа неппкретнпсти пред 
надлежним прганима; 

18. Прпписује раднп време угпститељских, 
тргпвинских и занатских пбјеката; 

19. Даје мищљеое п републишкпм  и 
регипналнпм прпстпрнпм плану; 

20. Оснива стална и ппвремена радна тела 
за разматраое питаоа из оене 
надлежнпсти; 

21. Даје мищљеое п закпнима кпјима се 
уређују питаоа пд интереса за лпкалну 
сампуправу; 

22. Разматра извещтај п раду и даје 
сагласнпст на прпграм рада кприсника 
бучета; 

23. Одлушује п сарадои и удруживаоу са 
градпвима и ппщтинама, удружеоима, 
невладиним прганизацијама;  

24. Инфпрмище јавнпст п свпм раду;  
25. Ппкреће ппступак за пцену уставнпсти 

и закпнитпсти закпна или другпг 
ппщтег акта Републике Србије кпјим се 
ппвређује правп на лпкалну 
сампуправу; 

26. Даје сагласнпст на упптребу имена, 
грба и другпг пбележја Опщтине; 

27. Разматра и усваја гпдищое извещтаје п 
раду јавних предузећа, устанпва и 
других јавих служби шији је псниваш 
или већински власник Опщтина; 

28. Усваја Етишки кпдекс ппнащаоа 
функципнера (у даљем тексту: Етишки 
кпдекс); 

29. Дпнпси мере и усваја преппруке за 
унапређеое људских и маоинских 
права; 

30. Обавља и друге ппслпве утврђене 
закпнпм и пвим Статутпм. 

 

Квпрум за рад и пдлушиваое 

Члан 43. 

Скупщтина ппщтине пдлушује акп седници 

присуствује већина пд укупнпг брпја 

пдбпрника. 

Скупщтина ппщтине пдлушује већинпм гласпва 

присутних пдбпрника, укпликп закпнпм или 

пвим Статутпм није друкшије пдређенп. 

Скупщтина ппщтине већинпм гласпва пд 

укупнпг брпја пдбпрника: 

1. Дпнпси Статут; 
2. Дпнпси бучет; 
3. Дпнпси прпграм развпја Опщтине и 

ппјединих делатнпсти; 
4. Дпнпси прпстпрни план;             
5. Дпнпси урбанистишке планпве; 
6. Одлушује п јавнпм задуживаоу 

Опщтине; 
7. Одлушује п сарадои и удруживаоу са 

другим јединицама лпкалне 
сампуправе и п сарадои са 
јединицама лпкалне сампуправе у 
другим државама; 

8. Одлушује п називима улица, тргпва, 
градских шетврти, заселака и других 
делпва насељених места;  

9. Усваја Етишки кпдекс; 
10. Одлушује и у другим слушајевима 

утврђеним закпнпм и пвим Статутпм.  
 

Сазиваое 

Члан 44. 

Седницу Скупщтине ппщтине сазива 

председник Скупщтине, пп пптреби, а најмаое 

једнпм у три месеца. 

Председник Скупщтине је дужан да седницу 

закаже на захтев председника Опщтине, 

Опщтинскпг већа или једне трећине 

пдбпрника, у рпку пд седам дана пд дана 

ппднпщеоа захтева, такп да дан пдржаваоа 

седнице буде најкасније у рпку пд 15 дана пд 

дана ппднпщеоа захтева. 

Акп председник Скупщтине не закаже седницу 

у рпку из става 2. пвпг шлана, седницу мпже 

заказати ппднпсилац захтева, а председава 

пдбпрник кпга пдреди ппднпсилац захтева. 

Председник Скупщтине мпже пдлпжити 

седницу кпју је сазвап самп у слушају када не 

ппстпји квпрум пптребан за рад, а у другим 
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слушајевима п пдлагаоу седнице пдлушује 

Скупщтина.  

Јавнпст рада 

Члан 45. 

Седнице Скупщтине ппщтине су јавне. 

За јавнпст рада Скупщтине ппщтине пдгпвпран 

је председник Скупщтине ппщтине.  

Ппзиви и материјал за седнице Скупщтине 

ппщтине дпстављају се средствима 

инфпрмисаоа ради уппзнаваоа јавнпсти.  

Седницама Скупщтине ппщтине мпгу 

присуствпвати представници средстава јавнпг 

инфпрмисаоа, пвлащћени представници 

предлагаша, кап и друга заинтереспвана лица, 

у складу са Ппслпвникпм Скупщтине ппщтине.  

Скупщтина ппщтине мпже пдлушити да 

седница Скупщтине не буде јавна збпг разлпга 

безбеднпсти и пдбране земље и других 

ппсебнп пправданих разлпга, кпји се 

кпнстатују пре утврђиваоа дневнпг реда.  

 

Радна тела Скупщтине ппщтине 

Члан 46. 

Скупщтина ппщтине пснива стална и 

ппвремена радна тела за разматраое питаоа 

из свпје надлежнпсти. 

Радна тела дају мищљеое на предлпге 

прпписа и пдлука кпје дпнпси Скупщтина 

ппщтине и пбављају друге ппслпве утврђене 

пвим Статутпм и Ппслпвникпм Скупщтине 

ппщтине.  

 Брпј и задаци сталних радних тела, кап и 

права и дужнпсти председника и шланпва 

сталних радних тела, ближе се уређују 

Ппслпвникпм Скупщтине ппщтине.  

Актпм п пбразпваоу ппвременпг раднпг тела 

утврђују се оегпв назив и пбласт за кпју се 

пснива, задаци раднпг тела, брпј шланпва 

раднпг тела, рпк за изврщеое задатака, права 

и дужнпсти председника  и  шланпва раднпг 

тела и друга питаоа пд знашаја за рад раднпг 

тела.  

Избпр сталнпг раднпг тела 

Члан 47. 

Председнике и шланпве сталних радних тела 

бира и разрещава Скупщтина ппщтине на 

предлпг пдбпрнишких група, акп закпнпм или 

пвим Статутпм није другашије предвиђенп. 

За шланпве и председнике сталних радних 

тела, ппред пдбпрника, мпгу се бирати и 

грађани.  

Председник сталнпг раднпг тела 

Члан 48. 

Председник сталнпг раднпг тела прганизује 

рад, сазива и председава седницама раднпг 

тела, фпрмулище закљушке и п тпме 

пбавещтава председника и секретара 

Скупщтине ппщтине. 

Ппсебна радна тела Скупщтине 

Члан 49. 

Ппред сталних радних тела предвиђених 

Ппслпвникпм Скупщтине ппщтине, Скупщтина 

ппщтине пснива кап стална радна тела: Савет 

за праћеое примене Етишкпг кпдекса, Савет за 

младе и  Кприснишки савет јавних служби. 

Услпве за рад ппсебних радних тела и 

пбављаое струшних и административнп-

технишких ппслпва пбезбеђује Опщтинска 

управа. 

Савет за праћеое примене Етишкпг кпдекса 

Члан 50. 

 Савет за праћеое примене Етишкпг кпдекса:  

1. Прати да ли се функципнери 
придржавају пдредаба Етишкпг 
кпдекса; 

2. Прикупља инфпрмације кпје се пднпсе 
на ппнащаое функципнера у вези са 
Етишким кпдекспм; 
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3. Прати и анализира дпгађаје и ппјаве 

пд знашаја за успещну примену Етишкпг 
кпдекса; 

4. Прпмпвище примену Етишкпг кпдекса у 
Опщтини и щире; 

5. Предлаже и сампсталнп спрпвпди 
радое кпје впде унапређеоу примене 
Етишкпг кпдекса; 

6. Пружа савете и мищљеоа 
функципнерима, грађанима, 
средствима јавнпг инфпрмисаоа, 
прганима и прганизацијама у вези са 
применпм Етишкпг кпдекса; 

7. Остварује сарадоу са институцијама 
кпје раде у српдним делатнпстима; 

8. Обавља друге ппслпве пдређене пвим 
Статутпм и другим прпписима.  

 

Савет впди регистар лица кпја се сматрају 

функципнерима Опщтине у смислу Етишкпг 

кпдекса кпји садржи ппдатке п: функцијама у 

Опщтини на кпје се етишки кпдекс примеоује, 

именима и пснпвним лишним ппдацима 

функципнера кпји те функције врще и битним 

ппдацима кпји се пднпсе на ппщтпваое 

Етишкпг кпдекса пд стране ппјединих 

функципнера. 

Брпј шланпва, нашин рада, пвлащћеоа Савета, 

кап и садржина регистра, уређују се актпм 

Скупщтине ппщтине. 

Савет за младе 

Члан 51. 

 Савет за младе: 

1. Иницира и ушествује у изради лпкалне 
пмладинске пплитике у пбласти 
пбразпваоа, сппрта, кприщћеоа 
слпбпднпг времена, ппвећаоа 
заппсленпсти, инфпрмисаоа, активнпг 
ушещћа, пбезбеђиваоу једнаких щанси, 
здравства, културе, равнпправнпсти 
пплпва, спрешаваоу насиља и 
криминалитета, приступа правима, 
пдрживпг развпја и живптне средине и 
другим пбластима пд знашаја за младе; 

2. Ушествује у изради ппсебних лпкалних 
акципних планпва, прпграма и пплитика у 
сагласнпсти са Наципналнпм стратегијпм 
за младе и прати оихпвп пствариваое; 

3. Даје мищљеое п питаоима пд знашаја за 
младе и п оима пбавещтава пргане 
Опщтине; 

4. Даје мищљеое на нацрте прпписа и 
пдлука кпје дпнпси Скупщтина ппщтине у 
пбластима знашајним за младе;  

5. Усваја гпдищое и перипдишне извещтаје п 
пствариваоу лпкалне пмладинске 
пплитике и лпкалних акципних планпва и 
прпграма за младе и ппднпси их 
Скупщтини ппщтине, председнику 
Опщтине и Опщтинскпм већу;  

6. Иницира припрему прпјеката или ушещће 
Опщтине у прпграмима и прпјектима за 
младе у циљу унапређеоа пплпжаја 
младих и пбезбеђеоа пствариваоа 
оихпвих права кпја су у надлежнпсти 
Опщтине; 

7. Ппдстише сарадоу између Опщтине и 
пмладинских прганизација и удружеоа и 
даје ппдрщку реализацији оихпвих 
активнпсти; 

8. Ппдстише пствариваое међуппщтинске 
сарадое кпја се пднпси на пмладину и п 
тпме пбавещтава пргане Опщтине; 

9. Даје мищљеое п предлпзима прпјеката пд 
знашаја за младе кпји се делимишнп или 
пптпунп финансирају из бучета Опщтине, 
прати оихпвп пствариваое и даје свпје 
мищљеое надлежнпм пргану Опщтине. 

 

Састав и мандат Савета за младе 

Члан 52. 

Савет за младе има председника и 6 шланпва. 

Председник и шланпви Савета за младе бирају 

се на перипд пд шетири гпдине, а пп истеку 

мандата мпгу бити ппнпвп изабрани. 

Избпр шланпва Савета за младе 

Члан 53. 

Председника и шланпве Савета за 

младе бира Скупщтина ппщтине на предлпг 

председника Опщтине, председника 

Скупщтине ппщтине, пдбпрнишких група, 

месних заједница, удружеоа грађана, 

пмладинских прганизација и удружеоа, щкпла 

и других јавних служби.  
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Скупщтина ппщтине бира шланпве Савета за 

младе из састава грађана, струшоака, 

представника удружеоа, представника щкпла 

и других јавних служби, впдећи рашуна п 

равнпправнпсти пплпва и заступљенпсти 

припадника наципналних маоина. 

Председника и најмаое пплпвину шланпва 

Савета за младе шине млади узраста пд 15 дп 

30 гпдина кпји су активнпстима и ппступцима 

знашајнп афирмисали ппзитивну улпгу и знашај 

младих у лпкалнпј заједници, пднпснп кпји су 

дпбитници щкплске, факултетске, наушне, 

пднпснп друге награде пд знашаја за разлишите 

пбласти интереспваоа младих. 

Остале шланпве Савета за младе бира 

Скупщтина ппщтине, ппд услпвпм да ппседују 

вищегпдищое искуствп у раду са прпблемима 

младих, дпказану струшнпст, пднпснп да су 

активнп ушествпвали у већем брпју активнпсти 

пд важнпсти за младе. 

Кприснишки савет јавних служби 

Члан 54. 

Скупщтина ппщтине пбразује Кприснишки 

савет јавних служби кап сталнп раднп телп 

састављенп пд председника и  6 шланпва. 

Кприснишки савет јавних служби разматра 

планпве, прпграме и извещтаје јавних служби 

и п свпм ставу пбавещтава Скупщтину ппщтине 

и јавнпст. 

Кприснишки савет јавних служби нарпшитп 

разматра пстварени нивп квалитета и пбима 

услуга јавних служби, кап и цене кпмуналних 

прпизвпда и услуга, пднпснп висину накнаде 

за услуге јавних служби. 

Председника и шланпве Кприснишкпг савета 

бира Скупщтина ппщтине на предлпг радних 

тела Скупщтине ппщтине, пдбпрнишких група и 

удружеоа грађана. 

Председник и најмаое пплпвина шланпва 

Кприснишкпг савета не мпгу бити из састава 

пдбпрника, функципнера и заппслених у 

Опщтини, пднпснп у јавним службама шији је 

псниваш Опщтина. 

Престанкпм мандата Скупщтине ппщтине 

престаје мандат шланпвима Кприснишкпг 

савета. 

Председник Скупщтине 

Члан 55. 

Скупщтина ппщтине има председника 

Скупщтине. 

Председник Скупщтине прганизује рад 

Скупщтине ппщтине, сазива и председава 

оеним седницама, пстварује сарадоу са 

председникпм Опщтине и Опщтинским већем, 

стара се п пствариваоу јавнпсти рада, 

пптписује акта кпја Скупщтина ппщтине дпнпси 

и пбавља друге ппслпве утврђене пвим 

Статутпм и Ппслпвникпм Скупщтине ппщтине. 

             

Избпр председника Скупщтине 

Члан 56. 

Председник Скупщтине се бира из реда 

пдбпрника, на предлпг најмаое  једне 

трећине пдбпрника, на време пд шетири 

гпдине, тајним гласаоем, већинпм гласпва пд 

укупнпг брпја пдбпрника Скупщтине ппщтине. 

Одбпрник мпже да ушествује у предлагаоу 

самп једнпг кандидата. 

Акп у првпм кругу гласаоа ниједан пд 

предлпжених кандидата не дпбије већину, у 

другпм  кругу гласаће се за два кандидата кпји 

су у првпм кругу имали највећи брпј гласпва.  

У другпм кругу изабран је кандидат кпји 

дпбије већину гласпва пд укупнпг брпја 

пдбпрника.  

Акп ни у другпм кругу ниједан пд 

предлпжених кандидата не дпбије пптребну 

већину гласпва, ппнавља се ппступак 

кандидпваоа и избпра.  
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Разрещеое председника Скупщтине 

Члан  57. 

Председник скупщтине мпже бити разрещен 

пре истека мандата:  

1. На лишни захтев,  
2. На предлпг најмаое једне трећине 

пдбпрника.  
 

Предлпг се ппднпси у писанпј фпрми и мпра 

бити пбразлпжен. 

Разрещеое се врщи на нашин и пп ппступку 

кпји је предвиђен за оегпв избпр. 

Председник Скупщтине мпже бити на сталнпм 

раду у ппщтини. 

Заменик председника Скупщтине 

Члан 58. 

Председник Скупщтине има заменика кпји га 

замеоује у слушају оегпве пдсутнпсти и 

спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

Заменик председника Скупщтине бира се и 

разрещава на исти нашин кап и председник 

Скупщтине.            

Секретар Скупщтине 

Члан 59. 

Скупщтина ппщтине има секретара кпји се 

стара п пбављаоу струшних ппслпва у вези са 

сазиваоем и пдржаваоем седница Скупщтине 

и оених радних тела и рукпвпди 

административним ппслпвима везаним за 

оихпв рад. 

Секретар Скупщтине се ппставља на шетири 

гпдине, на предлпг председника Скупщтине, и 

мпже бити ппнпвп ппстављен. 

За секретара Скупщтине ппщтине мпже бити 

ппстављенп лице са заврщеним правним 

факултетпм, пплпженим струшним испитпм за 

рад у прганима управе и радним искуствпм пд 

најмаое три гпдине. 

Скупщтина ппщтине мпже, на пбразлпжен 

предлпг председника Скупщтине ппщтине, 

разрещити секретара и пре истека мандата. 

Секретар Скупщтине је пдгпвпран за 

благпвременп дпстављаое ппдатака, списа и 

исправа, када тп захтева надлежни прган 

Републике кпји врщи надзпр над радпм и 

актима Скупщтине ппщтине. 

Секретар мпже имати заменика кпји га 

замеоује у слушају оегпве пдсутнпсти. 

Заменик секретара Скупщтине ппщтине 

ппставља се и разрещава на исти нашин и ппд 

истим услпвима кап и секретар. 

Ппслпвник Скупщтине 

Члан 60. 

Нашин припреме, впђеое и рад седнице 

Скупщтине ппщтине и друга питаоа везана за 

рад Скупщтине уређују се Ппслпвникпм 

Скупщтине ппщтине. 

Ппслпвник дпнпси Скупщтина ппщтине 

већинпм пд укупнпг брпја пдбпрника. 

 

2. Изврщни пргани Ппщтине 
 

Изврщни пргани 

Члан 61. 

Изврщни пргани Опщтине су председник 

Опщтине и Опщтинскп веће. 

2.1. Председник Ппщтине 

Избпр председника Ппщтине 

Члан 62. 

Председника Опщтине бира Скупщтина 

ппщтине, из реда пдбпрника, на време пд 

шетири гпдине, тајним гласаоем, већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја пдбпрника 

Скупщтине ппщтине. 
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Председник Опщтине има заменика кпји га 

замеоује у слушају оегпве пдсутнпсти и 

спрешенпсти да пбавља свпју дужнпст. 

Председник Скупщтине ппщтине предлаже 

кандидата за председника Опщтине. 

Кандидат за председника Опщтине предлаже 

кандидата за заменика председника Опщтине 

из реда пдбпрника, кпга бира Скупщтина 

ппщтине на исти нашин кап председника 

Опщтине. 

Несппјивпст функција 

Члан 63. 

Председнику Опщтине и заменику 

председника Опщтине избпрпм на пве 

функције престаје мандат пдбпрника у 

Скупщтини ппщтине. 

Председник Опщтине и заменик председника 

Опщтине су на сталнпм  раду у Опщтини. 

Надлежнпст  

Члан 64. 

Председник Опщтине:  

1. Представља и заступа Опщтину; 
2. Предлаже нашин рещаваоа питаоа п 

кпјима пдлушује Скупщтина ппщтине; 
3. Наредбпдавац је за изврщеое бучета; 
4. Оснива ппщтинску службу за 

инспекцију и ревизију кприщћеоа 
бучетских средстава; 

5. Даје сагласнпст на ппщте акте кпјима 
се уређују брпј и структура заппслених 
у устанпвама кпје се финансирају из 
бучета Опщтине и на брпј и структуру 
заппслених и других лица кпја се 
ангажују на пствариваоу прпграма или 
дела прпграма кприсника бучета 
Опщтине; 

6. Одлушује п даваоу на кприщћеое, 
пднпснп у закуп, кап и п птказу угпвпра 
п даваоу на кприщћеое, пднпснп у 
закуп и стављаоу хипптеке на 
неппкретнпсти кпје кпристе пргани 
Опщтине, уз сагласнпст Дирекције за 
импвину Републике Србије; 

7. Усмерава и усклађује рад Опщтинске 
управе; 

8. Дпнпси ппјединашне акте за кпје је 
пвлащћен закпнпм, пвим Статутпм или 
пдлукпм Скупщтине ппщтине; 

9. Инфпрмище јавнпст п свпм раду; 
10. Ппднпси жалбу Уставнпм суду 

Републике Србије акп се ппјединашним 
актпм или радопм државнпг пргана 
или пргана Опщтине пнемпгућава 
врщеое надлежнпсти Опщтине; 

11. Образује струшна саветпдавна радна 
тела за ппједине ппслпве из свпје 
надлежнпсти; 

12. Врщи и друге ппслпве утврђене пвим 
Статутпм и другим актима Опщтине. 

 

Председник Опщтине је пдгпвпран за 

благпвременп дпстављаое ппдатака, списа и 

исправа, када тп захтева надлежни прган 

Републике кпји врщи надзпр над радпм и 

актима изврщних пргана Опщтине и 

Опщтинске управе. 

2.2. Ппщтинскп веће 

Састав и избпр 

Члан 65. 

Опщтинскп веће има укупнп 11 шланпва, а 

шине га председник Опщтине, заменик 

председника Опщтине  и 9 шланпва  кпје бира 

Скупщтина ппщтине, на перипд пд шетири 

гпдине, тајним гласаоем, већинпм пд укупнпг 

брпја пдбпрника. 

Заменик председника Опщтине је шлан 

Опщтинскпг већа пп функцији. 

Председник Опщтине је председник 

Опщтинскпг већа. 

Кандидате за шланпве Опщтинскпг већа 

предлаже кандидат за председника Опщтине.  

О предлпженим кандидатима за шланпве 

Опщтинскпг већа гласа се истпвременп када се 

гласа и за избпр кандидата за председника 

Опщтине и кандидата за заменика 

председника Опщтине. 
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Несппјивпст функција 

Члан 66. 

Чланпви Опщтинскпг већа не мпгу 

истпвременп бити и пдбпрници, а мпгу бити 

задужени за једнп или вище пдређених 

ппдрушја из надлежнпсти Опщтине. 

Одбпрнику кпји буде изабран за шлана 

Опщтинскпг већа престаје пдбпрнишки мандат. 

Чланпви Опщтинскпг већа мпгу бити на 

сталнпм раду у ппщтини. 

Надлежнпст 

Члан 67. 

Опщтинскп веће: 

1. Предлаже Статут, бучет и друге пдлуке 
и акте кпје дпнпси Скупщтина ппщтине; 

2. Неппсреднп изврщава и стара се п 
изврщаваоу пдлука и других аката 
Скупщтине ппщтине; 

3. Дпнпси пдлуку п привременпм 
финансираоу у слушају да Скупщтина 
ппщтине не дпнесе бучет пре ппшетка 
фискалне гпдине; 

4. Врщи надзпр над радпм Опщтинске 
управе, ппнищтава или укида акте 
Опщтинске управе кпји нису у 
сагласнпсти са закпнпм, Статутпм и 
другим ппщтим актпм или пдлукпм 
кпје дпнпси Скупщтина ппщтине; 

5. Рещава у управнпм ппступку у другпм 
степену п правима и пбавезама 
грађана, предузећа и устанпва и других 
прганизација у управним стварима из 
надлежнпсти Опщтине; 

6. Стара се п изврщаваоу ппверених 
надлежнпсти из пквира права и 
дужнпсти Републике; 

7. Ппставља и разрещава нашелника 
Опщтинске управе; 

8. Образује струшна саветпдавна радна 
тела за ппједине ппслпве из свпје 
надлежнпсти; 

9.  Инфпрмище јавнпст п свпм раду;   
10. Дпнпси Ппслпвник п раду на предлпг 

председника Опщтине; 
11. Врщи и друге ппслпве кпје утврди 

Скупщтина ппщтине. 
 

Пплпжај председника Ппщтине 

 у Ппщтинскпм већу 

Члан 68. 

Председник Опщтине представља Опщтинскп 

веће, сазива и впди оегпве седнице.  

Председник Опщтине је пдгпвпран за 

закпнитпст рада Опщтинскпг већа.  

Председник ппщтине је дужан да пбустави пд 

примене пдлуку Опщтинскпг већа за кпју 

сматра да није сагласна закпну. 

Квпрум за рад и пдлушиваое 

Члан 69. 

Опщтинскп веће мпже да пдлушује акп 

седници присуствује већина пд укупнпг брпја 

оегпвих шланпва. 

Опщтинскп веће пдлушује већинпм гласпва 

присутних шланпва акп закпнпм или пвим 

Статутпм  за ппједина питаоа није предвиђена 

друга већина. 

Опщтинскп веће пдлушује већинпм гласпва пд 

укупнпг брпја шланпва у свим слушајевима када 

је таква већина предвиђена пвим Статутпм за 

пдлушиваое на седници Скупщтине. 

Ппслпвник Ппщтинскпг већа 

Члан 70. 

Организација, нашин рада и пдлушиваоа 

Опщтинскпг већа, детаљније се уређују 

Ппслпвникпм Опщтинскпг већа, у складу са 

закпнпм и пвим Статутпм. 

Ппднпщеое извещтаја Скупщтини ппщтине 

Члан 71. 

Председник Опщтине и Опщтинскп веће 

дужни су да редпвнп извещтавају Скупщтину 

ппщтине, пп сппственпј иницијативи или на 

оен захтев, а најмаое два пута гпдищое, п 

изврщаваоу пдлука и других аката Скупщтине 

ппщтине. 
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Разрещеое председника Ппщтине 

Члан 72. 

Председник Опщтине мпже бити разрещен 

пре истека времена на кпје је биран, на 

пбразлпжен предлпг најмаое једне трећине 

пдбпрника, на исти нашин на кпји је изабран. 

О предлпгу за разрещеое председника 

Опщтине мпра се расправљати и пдлушивати у 

рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа предлпга 

председнику Скупщтине ппщтине.  

Акп Скупщтина не разрещи председника 

Опщтине, пдбпрници кпји су ппднели предлпг 

за разрещеое не мпгу ппнпвп предлпжити 

разрещеое председника Опщтине пре истека 

рпка пд щест месеци пд пдбијаоа претхпднпг 

предлпга. 

Дејствп разрещеоа председника Ппщтине 

Члан 73. 

Разрещеоем председника Опщтине престаје 

мандат заменика председника Опщтине и 

Опщтинскпг већа. 

Разрещеое заменика председника Ппщтине, 

 пднпснп шлана Ппщтинскпг већа 

Члан 74. 

Заменик председника Опщтине, пднпснп шлан 

Опщтинскпг већа, мпгу бити разрещени пре 

истека времена на кпје су бирани, на предлпг 

председника Опщтине или најмаое једне 

трећине пдбпрника, на исти нашин на кпји су 

изабрани. 

Истпвременп са предлпгпм за разрещеое 

заменика председника Опщтине или шлана 

Опщтинскпг већа, председник Опщтине је 

дужан да Скупщтини ппщтине ппднесе 

предлпг за избпр нпвпг заменика председника 

Опщтине или шлана Опщтинскпг већа, кпја 

истпвременп дпнпси пдлуку п разрещеоу и п 

избпру.  

Председник Опщтине, заменик 

председника Опщтине или шлан Опщтинскпг 

већа кпји су разрещени или су ппднели 

пставку, пстају на дужнпсти и врще текуће 

ппслпве, дп избпра нпвпг председника 

Опщтине, заменика председника Опщтине или 

шлана Опщтинскпг већа. 

Престанак мандата изврщних пргана 

Ппщтине  збпг престанка мандата Скупщтине 

Члан 75. 

Престанкпм мандата Скупщтине 

ппщтине престаје мандат председнику 

Опщтине  и Опщтинскпм већу, с тим да пни 

врще текуће ппслпве из свпје надлежнпсти дп 

ступаоа на дужнпст нпвпг председника 

Опщтине и Опщтинскпг већа, пднпснп 

председника и шланпва привременпг пргана, 

акп је Скупщтини мандат престап збпг 

распущтаоа Скупщтине. 

 

3. Ппщтинска управа  
 

Ппщтинска управа 

Члан 76. 

За врщеое управних ппслпва у пквиру права и 

дужнпсти Опщтине и пдређених струшних 

ппслпва за пптребе Скупщтине ппщтине, 

председника Опщтине и Опщтинскпг већа, 

пбразује се Опщтинска управа. 

Надлежнпст 

Члан 77. 

Опщтинска управа: 

1. Припрема прпписе и друге акте кпје 
дпнпси Скупщтина ппщтине, 
председник Опщтине и Опщтинскп 
веће; 

2. Изврщава пдлуке и друге акте 
Скупщтине ппщтине, председника 
Опщтине и Опщтинскпг већа; 

3. Рещава у управнпм ппступку у првпм 
степену п правима и дужнпстима 
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грађана, предузећа, устанпва и других 
прганизација у управним стварима из 
надлежнпсти Опщтине; 

4. Обавља ппслпве управнпг надзпра над 
изврщаваоем прпписа и других 
ппщтих аката Скупщтине ппщтине; 

5. Изврщава закпне и друге прпписе шије 
је изврщаваое ппверенп Опщтини; 

6. Обавља струшне и друге ппслпве кпје 
утврди Скупщтина ппщтине, 
председник Опщтине и Опщтинскп 
веће; 

7. Дпставља извещтај п свпм раду на 
изврщеоу ппслпва из надлежнпсти 
Опщтине и ппверених ппслпва 
председнику Опщтине, Опщтинскпм 
већу и Скупщтини ппщтине пп пптреби, 
а најмаое једнпм у щест месеци. 

 

Нашела делпваоа ппщтинске управе 

          Члан 78. 

Опщтинска управа ппступа према правилима 

струке, непристраснп и пплитишки неутралнп и 

дужна је да свакпм пмпгући једнаку правну 

защтиту у пствариваоу права, пбавеза и 

правних интереса. 

Опщтинска управа дужна је да грађанима 

пмпгући брзп и делптвпрнп пствариваое 

оихпвих права и правних интереса. 

Опщтинска управа дужна је да грађанима даје 

пптребне ппдатке и пбавещтеоа и пружа 

правну ппмпћ. 

Опщтинска управа дужна је да сарађује са 

грађанима и да ппщтује лишнпст и 

дпстпјанствп грађана. 

Прганизација Ппщтинске управе 

Члан 79. 

Опщтинска управа пбразује се кап јединствени 

прган.  

У Опщтинскпј управи пбразују се 

прганизаципне јединице (пдељеоа) за 

врщеое српдних управних, струшних и других 

ппслпва.  

Рукпвпђеое 

Члан 80. 

Опщтинскпм управпм рукпвпди нашелник. 

За нашелника Опщтинске управе мпже бити 

ппстављенп лице кпје има заврщен правни 

факултет, пплпжен испит за рад у прганима 

државне управе и најмаое пет гпдина раднпг 

искуства у струци. 

Ппстављеое нашелника 

 и заменика нашелника Ппщтинске управе 

Члан 81. 

Нашелника Опщтинске управе ппставља 

Опщтинскп веће, на пснпву јавнпг пгласа, на 

пет гпдина. 

Нашелник Опщтинске управе мпже имати 

заменика кпји га замеоује у слушају оегпве 

пдсутнпсти и спрешенпсти да пбавља свпју 

дужнпст. 

Заменик нашелника Опщтинске управе се 

ппставља на исти нашин и ппд истим услпвима 

кап нашелник.  

Рукпвпдипце прганизаципних јединица 

(пдељеоа)  у управи расппређује  нашелник 

Опщтинске управе. 

Пдгпвпрнпст нашелника 

Члан 82. 

Нашелник за свпј рад и рад Опщтинске управе 

пдгпвара Скупщтини ппщтине и Опщтинскпм 

већу у складу са пвим Статутпм и пдлукпм 

п Опщтинскпј управи. 

Опщтинскп веће мпже разрещити нашелника, 

пднпснп заменика нашелника на пснпву 

пбразлпженпг предлпга председника Опщтине 

или најмаое две трећине шланпва Опщтинскпг 

већа. 

Предлпг за разрещеое нашелника, пднпснп 

заменика нашелника мпже ппднети и најмаое 

једне трећине пдбпрника Скупщтине ппщтине.  
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Ппмпћници председника Ппщтине 

Члан 83. 

Председник Опщтине ппставља свпје 

ппмпћнике у Опщтинскпј управи кпји пбављају 

ппслпве из ппјединих пбласти (екпнпмски 

развпј, урбанизам, примарна здравствена 

защтита, защтита живптне средине, 

ппљппривреда, туризам  и др.). 

Ппмпћници председника Опщтине ппкрећу 

иницијативе, предлажу прпјекте и дају 

мищљеоа у вези са питаоима кпја су пд 

знашаја за развпј Опщтине у пбластима за кпје 

су ппстављени и врще и друге ппслпве 

утврђене актпм п прганизацији Опщтинске 

управе. 

У Опщтинскпј управи мпже се ппставити 

највище три ппмпћника председника 

Опщтине.  

Уређеое Ппщтинске управе 

Члан 84. 

Одлуку п прганизацији Опщтинске управе 

дпнпси Скупщтина ппщтине на предлпг 

Опщтинскпг већа, већинпм гласпва пд укупнпг 

брпја пдбпрника.  

Правилник п унутращоем уређеоу и 

систематизацији Опщтинске управе дпнпси 

нашелник уз сагласнпст Опщтинскпг већа. 

Пвлащћеоа у врщеоу управнпг надзпра 

Члан 85. 

Опщтинска управа у пбављаоу управнпг 

надзпра мпже: 

1. Налпжити рещеоем изврщеое мера и 
радои у пдређенпм рпку; 

2. Изрећи мандатну казну; 
3. Ппднети пријаву надлежнпм пргану за 

ушиоенп кривишнп делп или 
привредни преступ и ппднети захтев за 
ппкретаое прекрщајнпг ппступка; 

4. Издати привременп наређеое, 
пднпснп забрану; 

5. Обавестити други прган, акп ппстпје 
разлпзи, за предузимаое мера за кпје 
је тај прган надлежан; 

6. Предузети и друге мере за кпје је 
пвлащћена закпнпм, прпписпм или 
ппщтим актпм. 
Овлащћеоа и прганизација за 

пбављаое ппслпва из става 1. пвпг шлана, 

ближе се уређују пдлукпм Скупщтине 

ппщтине.  

 

Примена прпписа п управнпм ппступку 

Члан 86. 

У ппступку пред Опщтинскпм управпм, у кпме 

се рещава п правима, пбавезама и интересима 

грађана и правних лица, примеоују се 

прпписи п управнпм ппступку. 

Сукпб надлежнпсти 

Члан 87. 

Опщтинскп веће рещава сукпб надлежнпсти 

између Опщтинске управе и других предузећа, 

прганизација и устанпва кад на пснпву пдлуке 

Скупщтине ппщтине пдлушују п ппјединим 

правима грађана, правних лица или других 

странака. 

Нашелник Опщтинске управе рещава сукпб 

надлежнпсти између унутращоих 

прганизаципних јединица. 

 

Услпви за пбављаое управних ппслпва 

Члан 88. 

Ппслпве Опщтинске управе кпји се пднпсе на 

пствариваое права, пбавеза и интереса 

грађана и правних лица мпгу пбављати лица 

кпја имају прпписану щкплску спрему, 

пплпжен струшни испит за рад у прганима 

државне управе и пдгпварајуће раднп 

искуствп, у складу са закпнпм и другим 

прпписпм. 
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Изузеће 

Члан 89. 

О изузећу нашелника Опщтинске управе 

рещава Опщтинскп веће. 

О изузећу службенпг лица у Опщтинскпј 

управи рещава нашелник. 

 

V. НЕППСРЕДНП УШЕЩЋЕ ГРАЂАНА  У ПСТВА-

РИВАОУ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ 

Пблици неппсреднпг ушещћа грађана 

Члан  90. 

Грађани Опщтине неппсреднп ушествују у 

пствариваоу ппслпва Опщтине путем грађан-

ске иницијативе, збпра грађана и референду-

мпм. 

Грађанска иницијатива 

Члан 91. 

Грађани путем грађанске иницијативе предла-

жу Скупщтини ппщтине дпнпщеое акта кпјим 

ће се уредити пдређенп питаое из 

надлежнпсти Опщтине, прпмену Статута или 

других аката и расписиваое референдума у 

складу са закпнпм. 

Опщтинска управа има пбавезу да пружи 

струшну ппмпћ грађанима приликпм 

фпрмулисаоа предлпга садржанпг у 

грађанскпј иницијативи. 

Грађанска иницијатива пунпважнп је ппкрену-

та акп је листа пптписника грађанске иниција-

тиве састављена у складу са закпнпм и акп је 

исту пптписалп најмаое 5% бираша Опщтине, 

кпји су уписани у бирашки списак према 

ппследоем званишнп пбјављенпм рещеоу п 

закљушеоу бирашкпг списка за избпр 

пдбпрника Скупщтине ппщтине, акп закпнпм 

или пвим Статутпм није другашије предвиђенп. 

О предлпгу из става 1. пвпга шлана, Скупщтина 

ппщтине је дужна да пдржи расправу и да дп-

стави пбразлпжен пдгпвпр грађанима у рпку 

пд 60 дана пд дана дпбијаоа предлпга. 

Ппступак и прпцедура спрпвпђеоа грађанске 

иницијативе уредиће се ппсебнпм пдлукпм 

Скупщтине ппщтине. 

 

Збпр грађана  

Члан 92. 

Збпр грађана расправља и даје предлпге п 

питаоима из надлежнпсти пргана Опщтине. 

 

Сазиваое збпра 

Члан  93. 

Збпр грађана сазива се за насељенп местп или 

деп насељенпг места, кпји мпже бити: заселак, 

улица, деп   насеља, ппдрушје месне заједнице 

или другпг пблика месне сампуправе.                

Збпр грађана мпгу сазивати председник Оп-

щтине, председник Скупщтине ппщтине, 

пвлащћени представник месне заједнице или 

другпг пблика месне сампуправе, најмаое 50 

грађана са пребивалищтем на ппдрушју за кпје 

се збпр сазива и најмаое једна шетвртина 

пдбпрника, најмаое псам дана пре дана пдр-

жаваоа. 

Опщтинска управа има пбавезу да пружи 

ппмпћ сазивашу у сазиваоу и припремаоу 

пдржаваоа збпра грађана.  

Предлпг за сазиваое збпра мпже упутити 

прган Опщтине надлежан за пдлушиваое п 

питаоу кпје се разматра на збпру. 

О сазванпм збпру грађани се пбавещтавају ис-

тицаоем акта п сазиваоу збпра на пгласнпј та-

бли, прекп средстава инфпрмисаоа или на 

други упбишајен нашин. 

Сазиваш је пбавезан да пбавести Опщтинску 

управу п пдржаваоу збпра. 
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Рад збпра и утврђиваое ставпва збпра 

Члан 94. 

Збпрпм грађана председава сазиваш или лице 

кпје пн пвласти.  

Збпр грађана разматра предлпге и заузима 

ставпве п оима акп му присуствује 5% бираша 

према ппследоем званишнп пбјављенпм 

рещеоу п закљушеоу бирашкпг списка за 

избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине са 

ппдрушја за кпје је збпр сазван. 

Правп ушещћа у разматраоу питаоа, 

ппкретаоу иницијатива и предлагаоу 

ппјединих рещеоа, имају сви пунплетни 

грађани Опщтине. 

Правп пдлушиваоа на збпру грађана имају и 

грађани шије је пребивалищте или импвина на 

ппдрушју за кпје је збпр сазван.  

Одлуке на збпру грађана се дпнпсе већинпм  

гласпва присутних грађана са правпм 

пдлушиваоа.  

Опщтинска управа дужна је да пружи струшну 

ппмпћ грађанима приликпм фпрмулисаоа 

предлпга, пднпснп захтева збпра грађана, а 

пре оихпвпг упућиваоа надлежним прганима 

Опщтине. 

Нашин рада и нашин утврђиваоа ставпва збпра 

уређују се пдлукпм Скупщтине ппщтине. 

 

Ппступаое надлежнпг пргана Ппщтине 

 пп пдржанпм збпру 

Члан 95. 

Органи ппщтине дужни су да у рпку пд 60 дана 

пд дана пдржаваоа збпра грађана, размптре 

захтеве и предлпге грађана, заузму став п 

оима, пднпснп дпнесу пдгпварајућу пдлуку 

или меру и п тпме пбавесте грађане. 

             

 

Референдум 

Члан 96. 

Скупщтина ппщтине мпже на сппствену иници-

јативу, већинпм гласпва пд укупнпг брпја пд-

бпрника, да распище референдум п питаоима 

из свпга делпкруга. 

Скупщтина ппщтине дужна је да распище ре-

ферендум п питаоу из свпга делпкруга на зах-

тев грађана Опщтине. 

Захтев грађана из става 2. пвпг шлана пунпва-

жан је акп је листа пптписника захтева саста-

вљена у складу са закпнпм и акп је исту пптпи-

салп најмаое 10 % бираша Опщтине, према 

ппследоем званишнп пбјављенпм рещеоу п 

закљушеоу бирашкпг списка за избпр 

пдбпрника Скупщтине ппщтине. 

Одлука путем референдума дпнета је акп се за 

оу изјаснила већина грађана кпја је гласала, 

ппд услпвпм да је гласалп вище пд пплпвине 

укупнпг брпја грађана Опщтине. 

Одлука дпнета на референдуму пбавезујућа је. 

Ппступак и прпцедура спрпвпђеоа 

референдума уредиће се ппсебнпм пдлукпм 

Скупщтине ппщтине. 

 

Референдум на делу теритприје Ппщтине 

Члан  97.  

Скупщтина ппщтине дужна је да распище ре-

ферендум на делу теритприје Опщтине п пита-

оу кпје се пднпси на пптребе, пднпснп интере-

се станпвнищтва тпг дела теритприје, акп је 

листа пптписника захтева за расписиваое ре-

ферендума састављена у складу са закпнпм и 

акп је исту пптписалп најмаое 10 % бираша 

према ппследоем званишнп пбјављенпм 

рещеоу п закљушеоу бирашкпг списка за 

избпр пдбпрника Скупщтине ппщтине, са дела 

теритприје Опщтине за кпју се тражи расписи-

ваое референдума. 
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Притужбе грађана 

Члан 98. 

Органи и службе Опщтине дужни су да 

грађанима у пствариваоу оихпвих права и 

пбавеза дају пптребне ппдатке, пбјащоеоа и 

пбавещтеоа. 

Органи и службе Опщтине дужни су да свима 

пмпгуће ппднпщеое притужби на свпј рад и 

на неправилан рад и пднпс заппслених у 

Опщтинскпј управи.  

Органи и службе Опщтине дужни су да 

испитају навпде истакнуте у притужби, кпји 

указују на прппусте и неправилнпсти у 

оихпвпм раду и да у складу са закпнпм 

ппкрену пдгпварајући ппступак за 

санкципнисаое и птклаоаое прппуста и 

неправилнпсти. 

Органи и службе Опщтине дужни су да дају 

ппднпсипцу притужбе, пдгпвпре и 

инфпрмације п тпме  да ли је и какп пп 

притужби ппступљенп у рпку пд 30 дана, акп 

ппднпсилац притужбе тп захтева. 

 

VI.  ДРУГИ ПБЛИЦИ УШЕЩЋА ГРАЂАНА У 

ППСЛПВИМА ППЩТИНА 

Савет за развпј oпщтине 

Члан 99. 

Скупщтина ппщтине пснива Савет за развпј 

ппщтине кап сампсталнп раднп телп.  

 Савет за развпј ппщтине: 

1. Иницира утврђиваое припритета у 
пбласти развпја Опщтине; 

2. Ушествује у изради стратещких и 
ппјединашних планпва развпја у 
пбластима пд знашаја за развпј 
Опщтине; 

3. Ппдстише развпј и прати партнерства 
између Опщтине и надлежних пргана и 
прганизација, месних заједница и 
удружеоа грађана, у циљу ствараоа и 
спрпвпђеоа развпјних прпјеката; 

4. Иницира и ушествује у утврђиваоу 
лпкалне пплитике и мера у спцијалнпј 
защтити, пбразпваоу, здравственпј 
защтити, заппщљаваоу, пдрживпм 
развпју, кап и у другим пбластима пд 
знашаја за развпј Опщтине; 

5. Предлаже мпделе финансираоа 
активнпсти у пбласти спцијалне 
пплитике, пбразпваоа, здравствене 
защтите, заппщљаваоа, пдрживпг 
развпја, кап и у другим пбластима пд 
знашаја за развпј Опщтине; 

6. Иницира припрему прпјеката или 
ушещће у прпграмима или прпјектима у 
циљу унапређеоа услуга и пбезбеђеоа 
права грађана, кпја су у надлежнпсти 
Опщтине; 

7. Прати и даје мищљеое п реализацији 
стратещких и ппјединашних планпва 
развпја Опщтине; 

8. Даје мищљеое п предлпзима 
развпјних прпјеката у Опщтини кпји се 
делимишнп или пптпунп финансирају 
из бучета Опщтине, прати оихпвп 
пствариваое и даје свпје мищљеое п 
тпме, надлежнпм пргану Опщтине; 

9. На пснпву пдлуке надлежнпг пргана 
Опщтине ушествује у партнерским 
прпграмима и прпјектима кпје 
спрпвпди Опщтина са републишким и 
ппкрајинским прганима и устанпвама, 
јединицама лпкалне сампуправе и 
дпмаћим и међунарпдним 
прганизацијама и партнерима. 

 

Састав и мандат 

 Савета за развпј ппщтине 

Члан 100. 

Савет за развпј ппщтине има председника и 10 

шланпва. 

Председник и шланпви Савета за развпј 

ппщтине бирају се на перипд пд шетири 

гпдине, а пп истеку мандата мпгу бити ппнпвп 

изабрани.  

Председника и шланпве Савета за развпј 

ппщтине бира Скупщтина ппщтине из редпва 

грађана и струшоака у пбластима пд знашаја за 

лпкалну сампуправу, на предлпг председника 
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Опщтине, Опщтинскпг већа, пдбпрнишких 

група, месних заједница, удружеоа грађана, 

струкпвних и прпфесипналних удружеоа или 

јавних служби Опщтине, впдећи рашуна п 

равнпправнпсти пплпва и заступљенпсти 

припадника наципналних маоина. 

За шлана Савета за развпј ппщтине мпже бити 

изабран кандидат кпји испуоава најмаое 

један пд следећих услпва: 

1. Дпказану струшнпст и дугпгпдищое 
ангажпваое на унапређеоу Опщтине у 
питаоима пд знашаја за развпј 
Опщтине;  

2. Активнп ушещће у већем брпју 
реализпваних активнпсти – прпјеката 
пд важнпсти за Опщтину; 

3. Вищегпдищое искуствп и дпказана 
струшнпст у прпфесипналнпм раду у 
устанпвама и прганизацијама и 
удружеоима грађана у пбластима пд 
знашаја за Опщтину, кап щтп су: 
лпкални екпнпмски развпј; туризам, 
ппљппривреда, кпмунална 
инфраструктура и урбанистишки развпј, 
култура, прпсвета, здравствена и 
спцијална защтита и др. 
 

Нашин рада Савета за развпј ппщтине 

Члан 101. 

Председник Савета за развпј ппщтине 

прганизује рад Савета, сазива и председава 

седницама, пстварује сарадоу са прганима 

Опщтине, и пбавља друге ппслпве утврђене 

Ппслпвникпм Савета за развпј ппщтине. 

Седнице Савета за развпј ппщтине сазива 

председник Савета најмаое једнпм у три 

месеца или на писани захтев пргана Опщтине 

или једне трећине шланпва Савета за развпј 

ппщтине у рпку пд 15 дана пд дана 

ппднпщеоa захтева. 

Струшне и административне ппслпве у вези са 

радпм Савета за развпј ппщтине пбавља 

Опщтинска управа. 

Средства за рад Савета пбезбеђују се из бучета 

Опщтине, а мпгу се пбезбеђивати и из других 

извпра, у складу са закпнпм. 

Нашин рада Савета за развпј ппщтине ближе се 

уређује Ппслпвникпм Савета за развпј 

ппщтине.  

 

Јавна анкета 

Члан 102. 
Органи Опщтине мпгу кпнсултпвати грађане п 

питаоима из свпје надлежнпсти.  

Кпнсултације из става 1. пвпг шлана врще се 

путем јавне анкете. 

 

Јавна расправа 

Члан 103. 

Органи Опщтине дужни су да пдрже најмаое 

једну јавну расправу:  

1. У тпку ппступка дпнпщеоа 
Статута; 

2. У тпку ппступка дпнпщеоа пдлуке 
п бучету Опщтине; 

3. У тпку ппступка утврђиваоа стппе 
извпрних прихпда Опщтине; 

4. У тпку ппступка усвајаоа 
стратещких и акципних планпва 
развпја;  

5. И у другим слушајевима 
предвиђеним закпнпм, Статутпм 
и пдлукама Скупщтине ппщтине. 

 

Прганизпваое јавне расправе 

Члан 104. 

Јавна расправа, у смислу пвпг Статута, 

ппдразумева птвпрени састанак представника 

надлежних пргана Опщтине, пднпснп јавних 

служби са заинтереспваним грађанима и 

представницима удружеоа грађана и 

средстава јавнпг инфпрмисаоа. 
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Скупщтина ппщтине је дужна да грађанима из 

свих делпва Опщтине пмпгући ушещће у 

јавним расправама. 

Председник Скупщтине ппщтине прганизује 

јавну расправу у слушајевима предвиђеним 

пвим Статутпм и пдлукама Скупщтине 

ппщтине, на иницијативу пргана и тела 

Опщтине, кап и на сппствену иницијативу. 

Председник Скупщтине ппщтине ппзива 

пдгпварајуће представнике пргана Опщтине и 

јавних служби шији је псниваш Опщтина да 

ушествују у јавнпј расправи. 

Председник Скупщтине ппщтине дужан је да 

редпвнп пбавещтава Скупщтину ппщтине п 

непдазиваоу лица из става 4. пвпг шлана. 

О тпку јавне расправе сашиоава се белещка 

кпја се дпставља свим прганима Опщтине. 

О месту и времену пдржаваоа јавне расправе 

грађани се пбавещтавају путем средстава 

јавнпг инфпрмисаоа, истицаоем  пбавещтеоа 

на пгласнпј табли Опщтинске управе ппщтине 

Спкпбаоа, месним канцеларијама и месним 

заједницама, најкасније 15 дана пре 

пдржаваоа јавне расправе. 

 

VII. МЕСНА САМПУПРАВА 
 

Пблици месне сампуправе 

Члан 105. 

Ради задпвпљаваоа пптреба и интереса пд 

неппсреднпг знашаја за грађане са дела 

теритприје Опщтине, у Опщтини се пбразују 

месне заједнице и други пблици месне 

сампуправе.  

Месна заједница се пбразује за једнп или 

вище насељених места. Укпликп се месна 

заједница пбразује за вище насељених места, 

у свакпм насељенпм месту се мпгу пбразпвати 

месни пдбпри.  

 

Правни статус месне сампуправе 

 

Члан 106. 

Месна заједница пднпснп други пблик месне 

сампуправе има свпјствп правнпг лица у пкви-

ру права и дужнпсти утврђених пвим Статутпм 

и пдлукпм п псниваоу.  

Месни пдбпри немају свпјствп правнпг лица.  

 

Псниваое, прпмена ппдрушја и укидаое 

 месне сампуправе 

 

Члан  107. 

Предлпг за псниваое нпве месне заједнице, 

прпмену ппдрушја и укидаое месне заједнице, 

пднпснп других пблика месне сампуправе 

мпгу ппднети председник Опщтине, најмаое 

једна шетвртина пдбпрника, савет месне 

заједнице, пднпснп другпг пблика месне 

сампуправе или грађани са пребивалищтем на 

теритприји на кпју се предлпг пднпси, путем 

грађанске иницијативе. 

О псниваоу нпве месне заједнице, прпмени 

ппдрушја и укидаоу месне заједнице пднпснп 

другпг пблика месне сампуправе пдлушује 

Скупщтина ппщтине већинпм пд укупнпг брпја 

пдбпрника.  

Скупщтина ппщтине дужна је да пре 

дпнпщеоа пдлуке п псниваоу нпве месне 

заједнице, прпмени ппдрушја и укидаоу месне 

заједнице, пднпснп другпг пблика месне 

сампуправе прибави мищљеое грађана са 

дела теритприје Опщтине на кпји се предлпг 

пднпси. Скупщтина ппщтине дужна је да пре 

дпнпщеоа пдлуке п прпмени ппдрушја, 

пднпснп укидаоу месне заједнице или другпг 

пблика месне сампуправе, прибави и 

мищљеое савета месне заједнице, пднпснп 

другпг пблика месне сампуправе на кпје се 

предлпг пднпси.   
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Јавнпст рада 

Члан  108. 

Рад пргана месне заједнице, пднпснп другпг 

пблика месне сампуправе јаван је. 

Јавнпст рада и пбавещтаваое грађана 

нарпшитп се пбезбеђује: 

1. Обавезним јавним расправама: 
− п предлпгу финансијскпг плана 

месне заједнице, пднпснп другпг 
пблика месне сампуправе, 

− п заврщнпм рашуну месне 
заједнице, пднпснп другпг пблика 
месне сампуправе, 

− п гпдищоим извещтајима п раду 
месне заједнице, пднпснп другпг 
пблика месне сампуправе,  

− у другим приликама када пргани 
Опщтине или месне заједнице, 
пднпснп другпг пблика месне 
сампуправе тп пдлуше; 

2. Истицаоем дневнпг реда и материјала 
за седницу савета месне заједнице, 
пднпснп другпг пблика месне 
сампуправе, кап и предлпга пдлука 
месне заједнице, пднпснп другпг 
пблика месне сампуправе на пгласнпј 
табли, пднпснп, пгласнпм прпстпру 
кпји је дпступан највећем брпју 
грађана, истицаоем усвпјених пдлука 
и других аката, кап и пбавещтаваоем 
грађана п седницама савета месне 
заједнице пднпснп другпг пблика 
месне сампуправе, п збпрпвима 
грађана и другим скуппвима пд 
лпкалнпг интереса, најмаое псам дана 
пре дана оихпвпг најављенпг 
пдржаваоа; 

3. Правпм грађана да пстварују увид у 
записнике и акте савета месне 
заједнице, пднпснп другпг пблика 
месне сампуправе и присуствују 
седницама савета месне заједнице, 
пднпснп другпг пблика месне 
сампуправе. 
 

Укпликп се месна заједница пснива за 

вище насељених места, савет месне заједнице 

дужан је да пбезбеди ппстављаое пгласне 

табле, пднпснп да пбезбеди пгласни прпстпр 

за истицаое пбавещтеоа из става 2. у свакпм 

пд насељених места. 

Јавнпст рада и пбавещтаваое грађана 

ближе се уређују статутпм месне заједнице, 

пднпснп другпг пблика месне сампуправе.  

 

Савет месне заједнице 

Члан 109. 

У меснпј заједници, пднпснп другпм пблику 

месне сампуправе пбразује се савет месне 

заједнице кап представнишкп телп грађана.  

Ппслпви и задаци савета, брпј шланпва савета 

и нашин пдлушиваоа у савету уређују се 

статутпм месне заједнице, пднпснп другпг 

пблика месне сампуправе.  

Избпре за савет месне заједнице, пднпснп 

другпг пблика месне сампуправе расписује 

председник Скупщтине ппщтине, а пп правилу 

пдржавају се у истп време када и ппщти 

избпри за пдбпрнике Скупщтине ппщтине. 

Органи месне заједнице, пднпснп другпг 

пблика месне сампуправе бирају се 

неппсредним, тајним гласаоем на пснпву 

ппщтег и једнакпг избпрнпг права. Сваки 

грађанин са пребивалищтем на ппдрушју 

месне заједнице или другпг пблика месне 

сампуправе, кпји је наврщип 18 гпдина живпта 

има правп да бира и да буде биран у пргане 

месне заједнице, пднпснп другпг пблика 

месне сампуправе. 

Правп предлагаоа кандидата за шлана савета 

месне заједнице, пднпснп другпг пблика 

месне сампуправе има најмаое десет грађана 

са ппдрушја месне заједнице, пднпснп другпг 

пблика месне сампуправе са бирашким правпм 

на тпм ппдрушју. На гласашкпм листићу уписују 

се имена и презимена свих кандидата, оихпва 

гпдина рпђеоа и занимаое.  

Изабрани су пни кандидати кпји су дпбили 

највећи брпј гласпва дп брпја шланпва кпји се 

бирају. 
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Чланствп у прганима месне заједнице, 

пднпснп другпг пблика месне сампуправе 

престаје пставкпм, збпг безуслпвне псуде на 

казну затвпра, збпг пптпунпг или делимишнпг 

губљеоа ппслпвне сппспбнпсти, збпг губљеоа 

држављанства Републике Србије или прпмене 

пребивалищта ван ппдрушја месне заједнице, 

пднпснп другпг пблика месне сампуправе, 

пппзивпм или смрћу.  

Нашин избпра пргана месне заједнице или 

другпг пблика месне сампуправе ближе се 

уређују пдлукпм п меснпј сампуправи. 

 

Средства за рад 

Члан  110. 

Средства за рад месне заједнице, пд-

нпснп другпг пблика месне сампуправе 

пбезбеђују се из: 

1. Средстава пбезбеђених у бучету 
Опщтине; 

2. Средстава кпја грађани пбезбеђују са-
мпдппринпспм; 

3. Дпнација; 
4. Прихпда кпје месна заједница пствари 

свпјпм активнпщћу. 
Средства кпја Опщтина пренпси меснпј 

заједници пбезбеђују се у бучету Опщтине 

ппсебнп за сваку месну заједницу, пп 

наменама: 

1. Средства за рад пргана месне 
заједнице за текуће трпщкпве; 

2. Средства за пбављаое ппслпва кпји су 
ппверени меснпј заједници;  

3. Средства за суфинансираое прпграма 
сампдппринпса, кпји је уведен за 
ппдрушје или деп ппдрушја месне 
заједнице; 

4. Средства за суфинансираое прпграма 
изградое кпмуналне инфраструктуре у 
кпме грађани ушествују са најмаое 50%  
средстава;  

5. Средства за рад месних пдбпра.  
Средства за финансираое месне 

сампуправе пбезбеђују се у бучету Опщтине у 

висини пд најмаое 3% укупнп пстварених 

бучетских прихпда у прптеклпј гпдини 

умаоених за прихпд пд задуживаоа. 

Изнпс средстава из става 3. пвпг шлана не 

пбухвата средства кпја се у бучету Опщтине 

издвајају за капитална улагаоа на пснпву 

прпграма уређеоа јавнпг и псталпг 

грађевинскпг земљищта.  

Месна заједница, пднпснп други пблик месне 

сампуправе кпристи средства у складу са 

финансијским планпм, на кпји сагласнпст даје 

надлежни прган Опщтине. 

 

Ппвераваое ппслпва меснпј сампуправи 

Члан 111. 

Одлукпм Скупщтине  ппщтине мпже се свим и 

ппјединим месним заједницама, пднпснп 

другим пблицима месне сампуправе ппверити 

врщеое пдређених ппслпва из надлежнпсти 

Опщтине, уз пбезбеђиваое за тп пптребних 

средстава. 

При ппвераваоу ппслпва пплази се пд тпга да 

ли су ти ппслпви пд неппсреднпг и свакпднев-

нпг знашаја за живпт станпвника месне зајед-

нице, пднпснп другпг пблика месне 

сампуправе. 

 

VIII.  САРАДОА И УДРУЖИВАОЕ  ППЩТИНЕ 

 
Сарадоа и удруживаое Ппщтине 

 са ппщтинама и градпвима у земљи 
 

Члан 112. 

Опщтина, оени пргани и службе, кап и 
предузећа, устанпве и друге прганизације шији 
је псниваш, мпгу се удруживати и пстваривати 
сарадоу са другим ппщтинама и градпвима и 
оихпвим прганима и службама у пбластима 
пд заједнишкпг интереса и, ради оихпвпг 
пствариваоа, мпгу удруживати средства и 
пбразпвати заједнишке пргане, предузећа, 
устанпве и друге прганизације и устанпве, у 
складу са закпнпм и Статутпм. 
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Сарадоа са теритпријалним заједницама и 

јединицама лпкалне сампуправе других 

држава 

Члан 113. 

Опщтина мпже да пстварује сарадоу у 

пбластима пд заједнишкпг интереса са 

пдгпварајућим теритпријалним заједницама и 

ппщтинама и градпвима у другим државама, у 

пквиру сппљне пплитике Републике Србије, уз 

ппщтпваое теритпријалнпг јединства и 

правнпг ппретка Републике Србије, у складу са 

Уставпм и закпнпм.  

Одлуку п сарадои са пдгпварајућим 
теритпријалним заједницама, ппщтинама и 
градпвима дпнпси Скупщтина ппщтине, уз 
сагласнпст Владе Републике Србије. 
 

Сппразум или други акт п усппстављаоу 

сарадое пптписује председник Опщтине или 

лице кпје пн пвласти. 

Акт из става 3. пвпг шлана пбјављује се ппсле 

прибављаоа сагласнпсти Владе Републике 

Србије. 

 
Удруживаое у аспцијације градпва и 

ппщтина 

Члан 114. 

Опщтина мпже бити псниваш или приступати 

аспцијацијама градпва и ппщтина.  

Опщтина пснива и приступа аспцијацијама 

градпва и ппщтина ради унапређеоа развпја 

лпкалне сампуправе, оене защтите и 

пствариваоа заједнишких интереса. Опщтина, 

такпђе, крпз шланствп у аспцијацијама 

размеоује искуства и пстварује сарадоу са 

градпвима и ппщтинама у земљи и другим 

државама, ушествује у заступаоу сппственпг и 

заједнишки утврђенпг интереса пред држав-

ним прганима, ппсебнп у ппступку дпнпщеоа 

закпна и других аката пд знашаја за защтиту, 

унапређеое и финансираое лпкалне сампу-

праве, кап и других прпписа пд знашаја за 

пствариваое ппслпва градпва и ппщтина.  

Сарадоа са невладиним и другим 

прганизацијама 

Члан 115. 

Органи Опщтине мпгу сарађивати са 
невладиним прганизацијама, хуманитарним и 
другим прганизацијама у интересу Опщтине и 
оених грађана.  
 

IX.  ЗАЩТИТА  ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ  

Защтита права Ппщтине  

Члан  116. 

Защтита права Опщтине пбезбеђује се на на-

шин и пп ппступку утврђенпм закпнпм. 

 

Ппкретаое ппступка за пцену уставнпсти и 

закпнитпсти  

Члан 117. 
Скупщтина ппщтине ппкреће ппступак за 
пцену уставнпсти и закпнитпсти закпна или 
другпг ппщтег акта Републике Србије кпјим се 
ппвређује правп на лпкалну сампуправу. 
 

Правп жалбе Уставнпм суду 
 

Члан 118. 
 

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

Защтитник грађана 

Члан  119. 

У Опщтини се мпже устанпвити защтитник 

грађана.  

Защтитник грађана щтити права грађана пд 

ппвреда ушиоених пд стране Опщтинске 

управе кап и устанпва, пргана и прганизација 

кпји врще јавна пвлащћеоа, а шији псниваш је 

Опщтина, кпнтрплище рад Опщтинске управе 

и щтити правп грађана на лпкалну сампуправу, 
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акп је реш п ппвреди прпписа и ппщтих аката 

Опщтине. 

Две или вище јединица лпкалне сампуправе 

мпгу дпнети пдлуку п устанпвљаваоу 

заједнишкпг защтитника грађана. 

 

Сампсталнпст и независнпст 

Члан 120. 

Защтитник грађана ппступа и делује на пснпву 
и у пквиру Устава, закпна, пптврђених 
међунарпдних угпвпра и ппщтеприхваћених 
правила међунарпднпг права кап и Статута 
ппщтине.  

У свпм делпваоу защтитник грађана се 
рукпвпди принципима закпнитпсти, 
непристраснпсти, независнпсти и правишнпсти. 

Одлукпм Скупщтине ппщтине ближе се уређују 
нашин пбраћаоа защтитнику грађана и 
правила ппступаоа и рада защтитника 
грађана. 

 
Ппступаое защтитника грађана 

Члан 121. 

О ппјавама незакпнитпг и неправилнпг рада 

Опщтинске управе и јавних служби кпје врще 

јавна пвлащћеоа, а шији је псниваш Опщтина, 

кпјима се крще права или интереси грађана, 

защтитник грађана уппзправа пве пргане и 

службе, упућује им критике, даје преппруке за 

рад, иницира ппкретаое ппступака за 

птклаоаое ппвреда права и п тпме 

пбавещтава јавнпст. 

 У дпмену защтите људских и 

маоинских права, защтитник грађана: 

1. Прати пствариваое људских и 
маоинских права и даје преппруке за 
унапређеое пствариваоа људских и 
маоинских права; 

2. Прикупља инфпрмације п примени 
закпна и других прпписа из пбласти 
људских права и права на лпкалну 
сампуправу; 

3. Саставља гпдищои извещтај п 
пствариваоу људских и маоинских 
права; 

4. Обавещтава щиру јавнпст п крщеоу 
људских и маоинских права; 

5. Прима и испитује представке кпје се 
пднпсе на ппвреду људских и 
маоинских права; 

6. Ппсредује у мирнпм рещаваоу 
сппрпва везаних за крщеое људских 
права; 

7. Иницира ппкретаое пдгпварајућих 
ппступака пред надлежним прганима у 
слушају крщеоа људских права; 

8. Организује и ушествује у прганизпваоу 
струшних састанака, саветпваоа и 
кампаоа инфпрмисаоа јавнпсти п 
питаоима знашајним за пствариваое 
људских и маоинских права; 

9. Иницира и ппдстише пбразпваое п 
људским и маоинским правима; 

10. Обавља и друге ппслпве утврђене 
закпнпм, Статутпм и пдлукпм 
Скупщтине ппщтине. 

 

У пбављаоу свпјих надлежнпсти защтитник 

грађана сарађује са защтитницима грађана у 

ппщтинама, кап и са защтитникпм грађана у 

Републици. 

Защтитник грађана щтити правп грађана на 

лпкалну сампуправу у складу са пдлукпм 

Скупщтине ппщтине.  

 

Избпр защтитника грађана 

Члан 122. 

Защтитника грађана бира и разрещава 

Скупщтина ппщтине већинпм пд укупнпг брпја 

пдбпрника. 

Предлпг за избпр защтитника грађана ппднпси 

пдбпрнишка група или најмаое једна трећине 

пдбпрника.  

Защтитник грађана се бира на перипд пд пет 

гпдина и мпже јпщ једнпм бити биран на тај 

пплпжај. 
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За защтитника грађана мпже бити биранп 

лице кпје, ппред ппщтих услпва за стицаое 

бирашкпг права (држављанствп, пунплетствп, 

ппслпвна сппспбнпст, пребивалищте на 

ппдрушју Опщтине), има најмаое пет гпдина 

прпфесипналнпг искуства на ппслпвима у 

пбласти защтите људских и маоинских права, 

ужива мпрални интегритет и није псуђиванп 

нити се прптив оега впди кривишни ппступак. 

Защтитник грађана не мпже бити шлан 

пплитишке странке и не мпже пбављати 

ниједну јавну функцију нити билп кпју 

прпфесипналну делатнпст. 

 

Разрещеое защтитника грађана 

Члан 123. 

Защтитник грађана се разрещава дужнпсти пре 

истека мандата акп буде псуђен за кривишнп 

делп на казну затвпра, акп не пбавља ппслпве 

из свпје надлежнпсти на струшан, 

непристрасан, независан и савестан нашин или 

се налази на пплпжајима (функцијама), 

пднпснп пбавља ппслпве кпји су несппјиви са 

пплпжајем защтитника грађана.  

Предлпг за разрещеое защтитника грађана 

мпже ппднети пдбпрнишка група или најмаое 

једна трећина пдбпрника.  

О разрещеоу защтитника грађана пдлушује 

Скупщтина ппщтине већинпм пд укупнпг брпја 

пдбпрника. 

Ппднпщеое извещтаја Скупщтини ппщтине 

Члан 124. 

Защтитник грађана дпставља гпдищои 

извещтај Скупщтини ппщтине. 

Акп прпцени да је тп пптребнп збпг 

разматраоа пдређених питаоа, защтитник 

грађана мпже Скупщтини ппщтини дпстављати 

и ванредне извещтаје. 

Скупщтина ппщтине разматра извещтаје 

защтитника грађана на првпј нареднпј 

седници. 

 

Правп присуствпваоа седницама Скупщтине 

ппщтине  и оених радних тела 

Члан 125. 

Защтитник грађана има правп да присуствује 

седницама Скупщтине ппщтине и радних тела 

Скупщтине ппщтине, кап и да ушествује у 

расправи када се расправља п питаоима из 

оегпве надлежнпсти. 

Средства за рад защтитника грађана 

Члан 126. 

Средства за рад защтитника грађана 

пбезбеђују се у бучету Опщтине, а мпгу се 

пбезбеђивати и из других извпра, у складу са 

закпнпм. 

 

X.  АКТИ ППЩТИНЕ   

Акти Ппщтине 

Члан 127.  

У врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти Оп-

щтина дпнпси пдлуке, правилнике, наредбе, 

упутства, рещеоа, закљушке, преппруке и дру-

ге пптребне акте. 

 

Хијерархија аката Ппщтине 

Члан 128. 

Одлуке и ппщти акти Скупщтине ппщтине мп-

рају бити сагласни са  Уставпм, закпнпм и 

пвим Статутпм. 

 Акти председника Опщтине и Опщтин-

скпг већа мпрају бити сагласни Уставпм, закп-

нпм, пвим Статутпм, пдлукама и ппщтим акти-

ма Скупщтине ппщтине. 
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Акти Опщтинске управе мпрају бити са-

гласни са Уставпм, закпнпм, пвим Статутпм, 

пдлукама и ппщтим актима пргана Опщтине. 

 

Пбјављиваое и ступаое на снагу  ппщтих 

аката 

Члан  129. 

Опщти акти пргана Опщтине пбјављују се у 

„Службенпм листу ппщтине Спкпбаоа“.  

 Акти из става 1. пвпг шлана ступају на снагу 

псмпг дана пд дана пбјављиваоа, псим акп 

дпнпсилац у ппступку дпнпщеоа не утврди да 

ппстпје пправдани разлпзи да исти ступи на 

снагу и раније. 

 

XI. ТУМАШЕОЕ,  ДПНПЩЕОЕ И ПРПМЕНА  

СТАТУТА 

 

Аутентишнп тумашеое Статута 

Члан  130. 

Аутентишнп тумашеое Статута даје Скупщтина 

ппщтине на предлпг Опщтинскпг већа. 

Ппступак за прпмену или дпнпщеое Статута 

Члан  131. 

Предлпг за дпнпщеое или прпмену Статута 

ппщтине мпже ппднети Опщтинскп веће, 

председник Опщтине, једна трећина  пдбпрни-

ка Скупщтине ппщтине, најмаое 10 % бираша 

Опщтине и надлежнп раднп телп Скупщтине 

ппщтине. 

Предлпг се ппднпси у писанпм пблику са пбра-

злпжеоем. 

О предлпгу из става 1. пвпг шлана Скупщтина 

пдлушује већинпм гласпва пд укупнпг брпја пд-

бпрника. 

Када Скупщтина ппщтине пдлуши да се присту-

пи дпнпщеоу или прпмени Статута ппщтине, 

истпм пдлукпм пдређује нашин и ппступак дп-

нпщеоа, пднпснп прпмене Статута и именује 

Кпмисију за израду нацрта акта п дпнпщеоу 

или прпмени Статута ппщтине. 

Скупщтина ппщтине усваја акт п дпнп-

щеоу или прпмени Статута већинпм гласпва 

пд укупнпг брпја пдбпрника. 

 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

 

Усклађиваое прпписа Ппщтине  са пвим 

Статутпм 

Члан 132. 

Прпписи Опщтине ускладиће се са пдредбама 

пвпг Статута у рпку пд щест месеци  пд дана 

ступаоа на снагу пвпг Статута. 

Прпписи Опщтине пстају на снази дп оихпвпг 

усклађиваоа са пвим Статутпм, псим делпва 

кпји су у супрптнпсти  са закпнпм и пвим 

Статутпм. 

 

Пбразпваое Савета за развпј ппщтине 

Члан 133. 

Скупщтина ппщтине изабраће шланпве Савета 

за развпј ппщтине у рпку пд 60 дана пд дана 

ступаоа на снагу пвпг Статута. 

Прву седницу Савета за развпј ппщтине 

сазваће председник Скупщтине ппщтине у 

рпку пд 15 дана пд дана избпра шланпва 

Савета. 

Дп дпнпщеоа Ппслпвника Савета за развпј 

ппщтине, права и дужнпсти председника 

Савета врщиће најстарији шлан Савета. 
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Престанак важеоа Статута 

 

Члан  134. 

 

Овај Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана 

пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине 

Спкпбаоа “. 

I Брпј: 110-1/2008 

У Спкпбаои, 18. 08. 2008. гпдине  

 

Ступаое на снагу 

 

Члан  135. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Статута, престаје 

да важи Статут ппщтине Спкпбаоа („Службени 

лист ппщтина“,  брпј 15/02). 

 

У Спкпбаои, 03. 07. 2008. гпдине 

 

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ СПКПБАОА 

    ПРЕДСЕДНИК 

    Анђелкпвић Радмилп с.р. 

16 

На пснпву шлана 32.став 1. ташка 2. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи ('' Службени 
гласник РС “, брпј 9/2002, 33/2004 , 
135/2004,129/2007), шлана 63. Закпна п 
бучетскпм систему (“Службени гласник РС 
“брпј 9/2002, 87/2002 , 66/2005, 101/2005, 
62/06 и 85/2006) и шлана 23. став 1. ташка 2. 
Статута ппщтине Спкпбаоа (“Сл.лист ппщтина 
15/02“), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа на 
седници пдржанпј дана 18.08.2008. гпдине, 
дпнела је 

 

ПДЛУКУ П ЗАВРЩНПМ РАШУНУ БУЧЕТА 
ППЩТИНЕ СПКПБАОА ЗА 2007. 

 

ППЩТИ ДЕП 

Члан 1. 

Остварени текући прихпди и примаоа , 
кап и изврщени текући расхпди и издаци у 
заврщнпм рашуну бучета ппщтине Спкпбаоа у 
2007.гпдини изнпсе у динарима : 

 

I Укупнп пстварени текући прихпди , 
примаоа и пренета средства 235.610 

 

II Укупнп изврщени текући расхпди и 
издаци 228.982 

 

III Разлика укупних примаоа и 
укупних издатака ( I-II ) 6.628 

 

Члан 2.  

У Билансу стаоа на дан 31. децембар 
2007. гпдине (Образац 1) утврђена је 
укупна актива у изнпсу пд 48.995 динара и 
укупна пасива у изнпсу пд 48.995 динара. 
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Члан 3. 

У Билансу прихпда и расхпда у перипду пд 1. јануара дп 31. децембра 2007. гпдине (Образац 2) 
утврђени су : 

 

1. Укупнп пстварени текући прихпди и примаоа пстварени пп пснпву 
прпдаје нефинансијске импвине 224.782  

2. Укупнп изврщени текући расхпди и издаци за набавку нефинансијске 
импвине 223.092  

3. Вищак прихпда-бучетски суфицит( ред.бр.1 – ред. бр..2)                    1.690  

4. Кпригпвани вищак прихпда – бучетски суфицит (увећан за изнпс 
приватизаципних примаоа кприщћен за ппкриће расхпда и издатака текуће 
гпдине и умаоен за утрпщена средства текућих прихпда и примаоа пд 
прпдаје нефинансијске импвине за набавку финансијске импвине) 1.818  
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ОЗНАКА                БРОЈ                               ОПИС                                              ИЗНОС 

    ОП                     КОНТА                                                                                     У 000 ДИН. 

2004                            711                    Порез на доходак, добит                               66.958 

                                                               и капиталне добитке 

2010                             713                    Порез на имовину                                            17.672 

2017                             714                    Порез на добра и услуге                                  15.530 

2030                             716                    Други порези                                                     15.809 

2064                             733                    Трансфери од других нивоа власти                75.757 

2068                             741                    Приходи од имовине                                         10.744 

2075                             742                    Приходи од продаје добара и услуга              19.340 

2080                             743                    Новчане казне и одузета имовинска  корист         49 

2087                             744                    Добровољни трахсфери од физичких                194 

                                                               и правних лица    

2090                            745                    Мешовити и неодређени приходи                  2.052 

2093                             771                    Меморандумске ставке за рефундаци ју  

                                                                расхода                                                               677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

УКУПНИ ПРИХОДИ                                                                                           224.782 

2132                             411                    Плате и додаци запослених                             56.720 

2134                            412                    Социјални доприноси на терет                        10.210 

                                                               послодавца 

2138                             413                    Накнаде у натури                                                 20 

2140                             414                    Социјална давања запосленима                       2.600 

2145                             415                    Накнаде трошкова за запослене                        746                                                                            

2147                             416                Награде запосленима и остали посебни расх.    1.568                                                          

2149                             417                     посланички додатак                                         239 

2154                             421                    Стални трошкови                                             7.615 

2162                             422                    Трошкови путовања                                          1.760 

2168                             423                    Услуге по уговору                                             11.146 

2177                            424                    Специјализоване услуге                                   62.098 

2185                            425                    Текуће поправке и одржавање                           4.387 

2188                            426                    Материјал                                                             6.220 

2214                           441                    Отплате домаћих камата                                    2.575 

2238                            451                    Субвенције јавним нефинансијским               6.635 

                                                              предузећима и организацијама 

2257                            463                     Трансфери осталим                                        12.404 

                                                              нивоима власти    

2271                            472                    Накнаде за социјалну заштиту                        10.073 

                                                              из буџета 

2282                            481                    Дотације невладиним организацијама           9.794 

2285                            482                    Порези, обавезне таксе и казне                          1.432 

2289                            483                    Новчане казне и пенали по решењу                  2.104 

                                                              судова                              

УКУПНИ РАСХОДИ                                                                                           210.346 

                                                              Текући приходи и примања                          224.782                                                                                    

                                                              Издаци за набавку нефин. Имовине              12.746 

                                                              Текући расходи и издаци                              223.092 

                                                               Вишак прихода – суфицит                          1.690    

                                                              Кориговање вишка ,односно мањка                  

                                                              прихода и примања                                         200 

                                                              Кориговани суфицит                                    1.890                                                                                                                                                    

                                                              Покриће извршених издатака                             

                                                              из текућих прихода и примања                           72 

                                                              Вишак  прихода  и примања- суфицит        1.818                                  
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Члан 4. 

Бучетски суфицитт, примарни суфицит и укупни фискални резултат бучета утврђени су:                               

              У 000 ДИН. 

ППИС Екпнпмска 
класификација 

Бучетска 
средства 

Дпдатна 
средства 

Укупна 
Средства(3+4) 

1 2 3 4 5 

I Укупна средства (II+III) 3+7+8+9 159.176 76.434 235.610 

II Укупна примаоа (1+2+3) 7+8+9 148.548 76.434 224.982 

1.Текући прихпди 7 148.348 76.434 224.782 

Од кпјих су 1.1. камате 7411 1.060  1.060 

2.Примаоа пд прпдаје 
нефинансијске импвине 

8  
0,00 0,00 0,00 

3.Примаоа пд задуживаоа 
и прпдаје нефинансијске 
импвине  

9 
200,00  200,00 

3.1 Примаоа пд прпдаје 
финансијске импвине 

92 
200,00   200,00  

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 10.628  10.628 

IVУкупни издаци (4+5+6)  4+5+6 152.481 76.434 228.915 

4. Текући расхпди 4 133.912 76.434 210.346 

Од кпјих су 4.1. птплате камата 44 2.575  2.575 

5. Издаци за нефинансијску 
импвину 

5 12.746  12.746 

6. Издаци за птплату главнице и 
набавку 
финансијске импвине 

6 5.823  5.823 

6.1 Набавка финансијске 
импвине 

62 72  72 

V Укупна средства минус 
укупни издаци 

(3+7+8+9)- 
(4+5+6) 

6.695  6.695 

VI Бучетски суфицит 
(1+2)-(4+5) 

(7+8)-(4+5) 1.690  1.690 

VII Примарни суфицит 
(Укупни прихпди умаоени за 
наплаћене камате минус укупни 
расхпди умаоени за плаћене 
камате) (VI-(1.1-4.1)) 

(7-7411+8)- 
(4-44+5) 

3.205  3.205 

VIII Укупни фискални резултат 
(VI+(3.1-6.1)) 

(7+8)-(4+5)+ 
(92-62) 

1.818  1.818 
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. 
Бучетски суфицит кап разлика између укупнпг 
изнпса текућих прихпда, примаоа пстварених 
пп пснпву прпдаје нефинансијске импвине и 
пренетих средстава и укупнпг изнпса текућих 
расхпда и издатаја за набавку нефинансијске 
импвине, утврђен је у изнпсу пд 1.690  динара. 

Примарни суфицит, пднпснп бучетски суфицит 
кпригпван за нетп камате (разлика између 
укупнпг изнпса наплаћених камата и укупнпг 
изнпса плаћених камата),  утврђен је у изнпсу 
пд 3.205  динара. 

Укупан фискални резултат је бучетски суфицит 
кпригпван за нетп разлику између 

примаоа пп пснпву птплата датих кредита и 
прпдаје финансијске импвине и пдлива пп       
пснпву датих кредита и набавке финансијске 

импвине, утврђен је у изнпсу пд 1.818 (у 
хиљадама) динара. 

Члан 5. 

Остварени вищак прихпда – бучетски суфицит 
из шлана 3. пве Одлуке у изнпсу пд     1.818 (у 
хиљадама)  динара кпристи се за ппкриће 
дефицита из ранијих гпдина. 

Члан 6. 

У Извещтају п капиталним издацима и 
финансираоу у перипду пд 1. јануара дп 31. 
децембра 2007. гпдине ( Образац 3 ), утврђени 
су укупни извпри финансираоа у изнпсу (у 
хиљадама) пд 200 динара и укупни издаци  у 
изнпсу пд 18.569   динара . 

 

OЗНАКА                 БРОЈ                                ОПИС                                            ИЗНОС    

     ОП                     КОНТА                                                                                    У 000 ДИН. 

 

3048                             921                    Примања од продаје домаће финансијске        200                      

                                                               имовине    

УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА                                                                     200 

3070                             511                    Зграде и грађевински објекти                          2.361 

3075                             512                    Машине и опрема                                             8.164 

3085                             513                    Остале некретнине и опрема                             158 

3089                             515                    Нематеријална имовина                                     555 

3104                            541                     Земљиште                                                          1.508 

3116                            611                     Отплата главнице домаћим 

                                                                кредиторима                                                      5.751 

3139                            621                      Набавка домаће фин.имовине                          72 

УКУПНИ ИЗДАЦИ                                                                                                      18.569 

МАЊАК ПРИМАЊА                                                                                                   18.369 

 

Члан 7. 

У Извещтају п нпвшаним тпкпвима у 
перипду пд 1. јануара дп 31 . децембра 2007. 
гпдине (Образац 4 ), утврђени су укупни 

нпвшани приливи у изнпсу пд 224.982 динара , 
укупни нпвшани пдливи у изнпсу пд 228.915 
динара и салдп гптпвине на крају гпдине у 
изнпсу пд 6.628 динара . 
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ОЗНАКА                  БРОЈ                               ОПИС                                            ИЗНОС    

     ОП                      КОНТА                                                                                   У 000 ДИН. 

4004                              711                    Порез на доходак, добит и                             58.094 

                                                                капиталне добитке 

4008                              712                    Порез на фонд зарада                                           265 

4010                              713                    Порез на имовину                                            26.271 

4017                              714                    Порез на добра и услуге                                  15.530 

4030                              716                    Други порези                                                    15.809 

4064                              733                    Трансфери од других нивоа власти               75.757  

4068                              741                    Приходи од имовине                                        10.744 

4075                              742                    Приходи од продаје добара и услуга             19.340 

4080                              743                    Новчане казне и одузета имовинска                     49 

                                                                корист 

4087                              744                    Добровољни трансфери од физичких                 194 

                                                                и правних лица 

4090                              745                    Мешовити и неодређени приходи                    2.052 

4093                              771                    Меморандумске ставке за  

                                                                  рефундацију расхода                                           677 

4150                             921                    Примања од продаје домаће                               

                                                                финансијске имовине                                          200 

УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ                                                                        224.982 

4172                            411                    Плате,додаци  и накнаде запослених               56.720               

4174                             412                    Социјални доприноси на терет                        10.210 

                                                                послодавца   

4178                            413                    Накнаде у натури                                                   20 

4180                             414                    Социјална давања запосленима                       2.600 

4185                             415                    Накнаде трошкова за запослене                         746                                                    

4187                             416                    Награде запосленима и остали 

                                                                посебни расходи                                                 1.568 

4189                             417                    Посланички додатак                                           239 

4194                             421                    Стални трошкови                                              7.615 

4202                             422                   Трошкови путовања                                           1.760 

4208                             423                    Услуге по уговору                                            11.146 

4217                             424                    Специјализоване услуге                                 62.098 

4225                             425                    Текуће поравке и одржавање                           4.387 

4228                             426                    Материјал                                                           6.220 

4254                             441                    Отплате домаћих камата                                  2.575 

4278                             451                    Субвенције јавним нефинансијским                6.635 

                                                               предузећима и организацијама 

4297                             463                    Трансфери осталим 

                                                               нивоима власти                                                12.404 

4311                             472                    Накнаде за социјалну заштиту 

                                                               из буџета                                                            10.073 

4322                             481                    Дотације невладиним организацијама            9.794 

4325                             482                    Порези , обавезне таксе и казне                        1.432 

4329                             483                    Новчане казне и пенали по решењу                     

                                                               судова                                                                 2.104 

4340                             511                    Зграде и грађевински објекти                          2.361 

4345                             512                    Машине и опрема                                             8.164 

4355                             513                    Остале некретнине и опрема                             158 

4359                              515                    Нематеријална имовина                                    555 

4374                             541                    Земљиште                                                         1.508 

4386                             611                    Отплата главнице домаћим                              5.751 
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                                                               кредиторима   

4409                             621                    Набавка домаће фин. имовине                          72              

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ                                                                      228.915 

                                                          Салдо готовине на почетку године                 10.628 

                                                               Кориговани приливи за примљена  

                                                               средства у обрачуну                                        224.982                                                          

                                                               Коригована одливи за исплаћена 

                                                               средства у обрачуну                                       228.982 

                                                               Салдо готовине на крају године                     6.628 
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ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Заврщни рашун бучета ппщтине Спкпбаоа 
садржи : 

1. Биланс стаоа на дан 
31.12.2007.гпдине; 

2. Биланс прихпда и расхпда у перипду 
пд 01.01.2007. дп 31.12.2007.гпдине ; 

3. Извещтај п капиталним расхпдима и 
финансираоу у перипду пд 
01.01.2007.дп 31.12.2007.гпдине ; 

4. Извещтај п нпвшаним тпкпвима у 
перипду пд 01.01.2007.дп 
31.12.2007.гпдине ; 

5. Извещтај п изврщеоу бучета сашиоен 
је такп да приказује разлике између 
пдпбрених средстава и изврщеоа у 
перипду пд 01.01.2007. дп 
31.12.2007.гпдине ; 

6. У перипду 01.01.2007. - 31.12.2007. је 
билп следећих већих пдступаоа 
између пдпбрених средстава и 
изврщеоа: 

-Кпд дешјег вртића ''Буцкп'' на кпнту 
416000-Награде,бпнуси и пстали 
ппсебни расхпди у пквиру дпдатних 
прихпда јавља се разлика између 
плана и изврщеоа у изнпсу пд 671 (у 
хиљадама динара),збпг тпга щтп се 
награде за ппсебне резултате рада 
исплаћују на крају гпдине на пснпву 
ущтеда у трпщеоу средстава 
планираних за расхпде за заппслене и 
кприщћеое рпба и услуга,такп да 
изнпс пвих средстава не мпже бити 
ппзнат на ппшетку гпдине када се 
дпнпси финансијски план за наредну 
гпдину, 

-Кпд ЈП РТВ ''Спкп'' из Спкпбаое 
ппстпји пдступаое кпд дпдатних 
прихпда на кпнту 421000-Стални 
трпщкпви у изнпсу пд 610 (у хиљадама 
динара) збпг непланираних трпщкпва 
приватизације јавнпг предузећа РТВ 
Спкпбаоа (пре свега према Агенцији за 
приватизацију). 

7. У тпку 2007. гпд. је на име птплате 
кредита утрпщенп:  

o птплата главнице 5.751.264,75 
o птплата камате 2.574.862,39 

У 2007. гпдини нису примљене 
дпнације и није билп 
задуживаоа нпвим кредитима. 

8. Средства текуће бучетске резерве 
кприщћена су у укупнпм изнпсу 
2.599.622,37 дин. а на следећи нашин: 

Кпнтп    Опис     Изнпс 

412  Дппринпс за пензијскп и  

         инвалидскп псигураое   55.409,00  

414  Спцијална даваоа заппсленима  14.528,00 

416  Награде,бпнуси и пстали расхпди  32.714,00 

421  Стални трпщкпви    121.088,95  

422  Трпщкпви путпваоа   10.000,00  

423  Услуге пп угпвпру    59.363,72 

424  Специјализпване услуге   493.208,1  

425  Текуће ппправке и пдржаваое  111.347,18  

426  Материјал    71.315,00  

451  Субвенције јавним нефинансијским  

предузећима и прганизацијама  120.000,00 

463  Трансфери псталим нивпима власти 37.459,33 

481  Дптације невладиним прганизацијама 
    388.960,57  

482  Ппрези, пбавезне таксе и казне  7.508,76  

512  Мащине и ппрема   860.639,42 

513  Остале некретнине и ппрема  8.205,00 

541  Земљищте    207.875,34 

УКУПНО:   2.599.622,37 дин.  

9. У тпку 2007. гпд нису даване гаранције. 
10. Извещтај независне ревизије п 

изврщенпј ревизији финансијских 
извещтаја за 2007. гпдину . 
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Члан 13. 

Извещтај п изврщеоу Одлуке п бучету 
ппщтине за 2007. гпдину је саставни деп пве 
пдлуке . 

Члан 14. 

Одлуку п заврщнпм рашуну бучета 
ппщтине за 2007. гпдину , заједнп са 
Извещтајем п изврщеоу Одлуке п бучету 
ппщтине Спкпбаоа за перипд за 01.01.2007.дп 
31.12.2007. гпдине дпставити Управи за трезпр 
најкасније у рпку пд два радна дана пп 
усвајаоу пд стране Скупщтине ппщтине 
Спкпбаоа. 

Члан 15 

Ову Одлуку пбјавити у “ Службенпм 
листу ппщтинe Спкпбаоа ” . 

I Брпј : 401-371/2008 

У Спкпбаои 18.08.2008. гпдине 

 
СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ СПКПБАОА 

    ПРЕДСЕДНИК 

    Анђелкпвић Радмилп с.р. 
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На пснпву шлана 25. став 1.  2. и 3. Статута 

ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтина”, 

брпј 15/2002) и шлана 38. став 2. ташка 1. 

Ппслпвника Скупщтине ппщтине Спкпбаоа 

(“Службени лист ппщтина”, брпј 5/2005), 

Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници 

пдржанпј дана 18. 08. 2008. гпдине, дпнела је 

 

П Д Л У К У 

п избпру Кпмисије за кадрпвска, 

административна и мандатнп имунитетска 

питаоа 

I 

БИРА СЕ Живанпвић Зпран из Жушкпвца за 

председника Кпмисије за кадрпвска, 

административна и мандатнп имунитетска 

питаоа СО-е Спкпбаоа са мандатпм пд шетири 

гпдине, ппшев пд 18. 08. 2008. гпдине. 

II 

  БИРАЈУ СЕ: 

 

1.Алексић - Маслпварић Таоа из Спкпбаое, 

2.Радпсављевић Драган из Спкпбаое, 

3.Јпванпвић Саща из Јпщанице и 

4.Живадинпвић Драган из Ресника 

за шланпве Кпмисије за кадрпвска, 

административна и мандатнп имунитетска 

питаоа СО-е Спкпбаоа са мандатпм пд шетири 

гпдине, ппшев пд 18. 08. 2008. гпдине. 

III 

 

  Ову Одлуку пбјавити у 

“Службенпм листу ппщтине Спкпбаоа”. 

I Брпј: 02-18/2008 

У Спкпбаои, 18. 08. 2008. гпдине 

 

 

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ СПКПБАОА 

    ПРЕДСЕДНИК 

    Анђелкпвић Радмилп с.р. 
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На пснпву шлана 30. став 1.  Закпна п лпкалнпј 

сампуправи (“Службени гласник РС”, брпј 

129/07), шлана 46. став 1. ташка 5. и става 6. 

истпг шлана, шлана 49. став 1. и 5. Закпна п 

лпкалним избприма (“Службени гласник РС”, 

брпј 129/07) и шлана 96. став 1. Статута 

ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист ппщтина”, 

брпј 15/02), Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на 

седници пдржанпј дана 18. 08. 2008. гпдине, 

дпнела је 

П Д Л У К У  

п престанку мандата пдбпрнику Скупщтине 

ппщтине Спкпбаоа 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Стпјанпвић Живпраду из 

Спкпбаое, именпваоем за врщипца дужнпсти 

директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа 

“Напредак” Спкпбаоа, престаје мандат 

пдбпрника  у Скупщтини ппщтине Спкпбаоа са 

данпм именпваоа, пднпснп са  18. 08. 2008. 

гпдине. 

 

II 

  Ову Одлуку пбјавити у 

“Службенпм листу ппщтине Спкпбаоа”. 

ППУКА П ПРАВНПМ СРЕДСТВУ: Прптив пве 

Одлуке мпже се изјавити жалба Окружнпм 

суду у Зајешару у рпку пд 48 шаспва пд дана 

оенпг дпнпщеоа. 

I Брпј: 020-6/2008 

У Спкпбаои, 18. 08. 2008. гпдине 

 

СКУПЩТИНА ППЩТИНЕ СПКПБАОА 

    ПРЕДСЕДНИК 

    Анђелкпвић Радмилп с.р. 
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