
Наосновучлана 11. ичлана32. тачка 1)Законаолокалнојсамоуправи 
(„СлужбенигласникРепубликеСрбије“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018)ичлана 39. став 1. тачка 1. Статутаопштине Рашка 
(„СлужбенигласникопштинеРашка“,број 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 и 155/16), 
Скупштинаопштине Рашка,наседнициодржаној 05. децембра2018.године, по 
прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 
110-00-00262/2018-24 од 05. новембра 2018. године, д о н е л а   ј е 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
 

ОПШТИНЕ   Р А Ш К А 
 

I. ОСНОВНЕОДРЕДБЕ 
 

Предметуређивања 
 

Члан 1. 
Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности 

општине Рашка (у даљем   тексту: Општина)и начин њиховог остваривања, број 
одборника Скупштине општине Рашка(у даљем тексту:Скупштина општине), 
организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из 
надлежности Општине, услови за остваривање облика непосредне 
самоуправе,спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих аката 
утврђених овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне заједницеи 
других облика месне самоуправе, услови и облици остваривања сарадње и удруживања 
Општине, заштита локалне самоуправеи друга питања од значаја за Општину. 

 
Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду 

подразумевају мушки и женски природни род. 
 

ПоложајОпштине 
 

Члан 2.  
 Општинајеосновна 

територијалнајединицаукојојграђаниостварујуправоналокалнусамоуправуускладусаУс
тавом, закономиовимстатутом.  

ГрађаникојиимајубирачкоправоипребивалиштенатериторијиОпштине, 
управљајупословимаОпштинеускладусазакономиовимстатутом.  

Грађаниучествујууостваривањулокалнесамоуправепутемграђанскеиницијативе,
збораграђана, 
референдума,другихобликаучешћаграђанауобављањупословаОпштинеипрекосвојиход
борникауСкупштиниопштине,ускладусаУставом, закономиовимстатутом.  

 
Територија 

 
Члан  3.  

ТериторијуОпштине,утврђену законом, чиненасељенаместа, 
односноподручјакатастарскихопштинакојеулазеуњенсаставито: 
Насељеноместо                                                   _____Катастарскаопштина____ 

1 2 
___________________________________________________________________________________________________________ 



Бадањ              Бадањ 
Баљевац           Баљевац 
Бела Стена          Бела Стена 
Бело Поље           Носољин 
Беоци           Беоци 
Биљановац           Биљановац 
Биниће           Биниће 
Биочин           Гњилица 
Боровиће           Боровиће 
Боће            Боће 
Брвеник           Павлица 
Брвеник Насеље          Павлица 
Брвеница           Брвеница 
Варево           Варево 
Војмиловићи          Војмиловићи 
Вртине           Драганићи 
Гњилица           Гњилица 
Гостирадиће          Брвеница 
Градац           Градац 
Драганићи          Драганићи 
Жерађе           Биљановац 
Жутице           Жутице 
Зарево           Зарево 
Јошаничка Бања          Јошаничка Бања 
Казновиће           Казновиће 
Карадак           Карадак 
Ковачи           Ковачи 
Копаоник           Копаоник 
Корлаће           Корлаће 
Кравиће           Кравиће 
Кремиће           Кремиће 
Крушевица           Крушевица 
Курићи           Пискања 
Кућане           Кућане 
Лисина           Лисина 
Луково           Луково 
Милатковиће          Милатковиће 
Муре            Муре 
Ново Село           Ново Село 
Носољин           Носољин 
Орахово           Луково 
Павлица           Павлица 
Панојевиће           Панојевиће 
Пискања           Пискања 
Плавково           Плавково-Тусниће 
Плешин           Плешин 
Побрђе           Побрђе 
Покрвеник           Биљановац 
Поцесје           Поцесје 
Радошиће           Радошиће 
Раковац           Раковац 



Рашка           Рашка 
Рвати           Рвати 
Рудница           Рудница 
Себимиље           Себимиље 
Семетеш           Семетеш 
Супње           Супње 
Тиоџе           Тиоџе 
Трнава           Трнава 
Црна Глава           Црна Глава 
Шипачина           Шипачина 
 

Својствоправноглица 
 

Члан 4. 
Општинаимасвојствоправноглица. 
СедиштеОпштинејеу насељеном месту Рашка, улица Ибарска бр.2. 
Општина има своју званичну интернетпрезентацијуна адреси www.raska.gov.rs. 

 
Печат 

 
Члан 5. 

ОрганиОпштинеимајупечат. 
 

Печатјеокруглогобликасаисписанимтекстом: РепубликаСрбија, општина 
Рашка,називи 
седиштеорганаисписаннасрпскомјезикуићириличкимписмомигрбомРепубликеСрбијеу
средини.  

 
Језикиписмо 

 
Члан  6. 

            НатериторијиОпштинеуслужбенојупотребијесрпскијезикићириличкописмо. 
 

СимболиОпштине 
 

Члан 7. 
Општинаимагрбизаставу. 
ГрбОпштине је у облику штита чија садржина симболизује и на синтетички 

начин приказује историјску прошлост, географске, привредне и друге карактеристике 
и перспективе даљег развоја општине. 

Грб општине је плаве боје. 
ЗаставаОпштинеје плаве боје са одштампаним грбом на средини платна. 
УпотребагрбаизаставеОпштинеближесеуређује 

посебномодлукомСкупштинеопштине. 
 

УпотребасимболаОпштине 
 

Члан8. 
ЗаставаигрбОпштинемогусеистицатисамоуздржавнесимболе. 
 УслужбенимпросторијамаорганаОпштинеистичусесамодржавнисимболиигрбиза

ставаОпштине. 



 
 

ПразникОпштине 
 

Члан9. 
Општинаимапразник. 
ПразникОпштинеутврђујесепосебномодлукомкоју доноси Скупштина општине 

уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 
             

Наградеијавнапризнања 
 

Члан  10. 
Општинаустановљаванаградеидругајавнапризнањаорганизацијамаиграђани-

мазазначајнаостварењаупривреди, науци, уметности, спортуидругимдруштвенимобла-
стима. 

Општинадодељујезвање„почасниграђанин“ особи чији су рад и достигнућа од 
посебног значаја за Општину.  

Скупштина општине одлучује о додељивању звања „почасни грађанин“ уз 
претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

Наградеидругајавнапризнањаизвање„почасниграђанин“додељујусеповодом 
празникаОпштине. 

Врсте награда и других јавних признања, поступак, услови и критеријуми за до-
дељивање јавних признања и звања „почасни грађанин“ уређују се посебном одлуком. 

 
Утврђивањеназива 

делованасељенихместа 
 

Члан  11. 
Општинаутврђујеназивеулица, тргова, градскихчетврти, 

заселакаидругихделованасељенихместанасвојојтериторијипосебномодлуком, 
узпретходнусагласностминистарстванадлежногзапословелокалнесамоуправе.  
 

Јавнострада 
 

Члан 12.      
РадорганаОпштинејејаван. 

            Јавност рада по правилу обезбеђује се: 
 

1. путемиздавањабилтена, информатора, преко средстава јавног информисања, 
презентовањемодлукаидругихакатајавностиипостављањеминтернетпрезентаци
је; 

2. организовањемјавнихрасправаускладусазаконом,овимстатутомиодлукамаорган
аОпштине, 

3. организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником 
Скупштине општине и 

4. удругимслучајевимаутврђенимовимстатутомидругимактимаорганаОпштине. 
 

ИмовинаОпштине 
 

Члан 13. 
Општинаимасвојуимовину. 



ИмовиномОпштинесамосталноуправљајуирасполажуорганиОпштине, 
ускладусазаконом, овим статутом и другим актима Општине. 

У јавној својини Општине  сагласно закону  су: 
 -добра у општој употреби на територији Општине (општински путеви, 

некатегорисани путеви, улице које нису део аутопута или државног пута I и II реда, 
тргови и јавни паркови и др.); 
 -комунална мрежа на територији Општине; 
 -непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и 
организације Општине; 
 -ствари у јавној својини на којима  право  коришћења имају месне заједнице  на 
територији Општине,установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач 
Општина; 
 -друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, у складу са законом 
којим се уређује јавна својина. 
  
II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 
 

Надлежности Општине 
 

Члан 14.    
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и 

послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.  
 

Надлежности утврђене Уставом и законом 
 

Члан 15. 
 Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и 
план развоја Општине, као и стратешке планове и програме локалног 
економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални 
превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и 
коришћењунекатегорисаних и општинских путева, као и улица и других 
јавних објеката од општинског значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете 
(предшколско васпитање и образовање и основно и средњеобразовање и 
васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, 
здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке 
културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и 
заштиту права осетљивих група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и 
трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, 
предузима активности за одржавање постојећих и привлачењенових 
инвестиција и унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других 
непогода, заштити културних добара од значаја за Општину; 

9) стара се о заштити,уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и 
спроводи политику руралног развоја; 



10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских 
права, родној равноправности, као и о јавном информисању у Општини; 

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за 
потребе Општине, организује службу правне помоћи грађанима и уређује 
организацију и рад мировних већа; 

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу; 
13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и 

висину локалних такси; 
14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и 

послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом 
и овим статутом. 

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су 
одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе којиобезбеђује 
министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом. 

 
Јавне службе Општине 

 
Члан 16. 

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног 
становништва, Општина може оснивати предузећа, установе и друге организације које 
врше јавну службу, у складу са законом и овим статутом. 

Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге 
организације које врше јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим 
статутом за вршење појединих права оснивача није утврђена надлежност другог 
органа Општине. 

 
Поверавање послова 

 правном или физичком лицу 
 

Члан 17. 
Општина може уговором, на начелима конкуренције,јавности, економичности, 

ефикасности и заштите животне средине, поверити правном или физичком лицу 
обављање  појединих  послова из своје надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине 
општине. 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 
 

Средствазаобављањепослова 
иизворисредстава 

 
Члан18. 

ЗаобављањепословаОпштинеутврђенихУставомизаконом, 
каоизаобављањезакономповеренихпословаизоквираправаидужностиРепублике, 
Општиниприпадајуприходиипримањаутврђенизаконом. 

ПословиОпштинефинансирајусеизизворнихиуступљенихприхода, трансфера, 
примањапоосновузадуживањаидругихприходаипримањаутврђенихзаконом.  
 
 
 



Ненаменскикарактерсредстава 
 

Члан19. 
СвиприходиОпштинесуопштиприходбуџетаимогусекориститизабилокојунамену, 

осимонихприходачијијенаменскикарактерутврђензаконом.  
              

Буџетизавршнирачун 
 

Члан20. 
СкупштинадоносибуџетОпштинезасвакукалендарскугодину, 

укојемсеисказујусвиприходиипримања, задуживањаидругефинансијскетрансакције, 
расходиидругииздаци, ускладусазаконом који уређује буџетски систем.  

            
ПоистекугодинезакојујебуџетдонетсастављасезавршнирачуноизвршењубуџетаОпштин
е.  
 

Одговорностзаизвршењебуџета 
 и извештавање 

 
Члан21. 

ЗаизвршењебуџетаОпштине,председникОпштинеодговараСкупштиниопштине. 
Општинскауправаобавезнаједаредовнопратиизвршењебуџета и по потреби, а 

најмање два пута годишње информише председника Општине, а обавезно у року од 15 
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

Председник општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 
2. овог члана, исти разматра и доставља Општинском већу на усвајање. 

 
 

Самодопринос 
 

Члан 22. 
ЗазадовољавањепотребаграђанауОпштиниилињеномделусредствасемогуприкуп

љатисамодоприносом. 
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са 

законом којим је уређено непосредно изјашњавање грађана и овим статутом. 
 

Утврђивање предлога одлуке 
 

Члан 23. 
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина општине. 
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може поднети најмање 

једна трећина одборника Скупштине општине и грађани путем грађанске иницијативе. 
Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин 

обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет 
одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, Скупштина општине одлучује о покретању 
поступка за увођење самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника. 

Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, 
доноси закључак којим истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о 
увођењу самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе. 



Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује 
већином гласова од укупног броја одборника. 
 

Доношење одлуке 
о увођењу самодоприноса 

 
Члан 24. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају. 

Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења 
те имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана 
из ст. 1. и 2. овог члана. 

 
Објављивање одлуке 

о увођењу самодоприноса 
 

Члан 25. 
Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују акти 

Општине. 
 

Наменски карактер 
средстава самодоприноса 

 
Члан 26. 

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход 
су буџета и строго су наменског карактера. 
 
IV. ОРГАНИОПШТИНЕ 

 
ОрганиОпштине 

 
Члан27. 

ОрганиОпштинесу: Скупштинаопштине, председникОпштине, 
ОпштинсковећеиОпштинскауправа. 

У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Општине је и 
Општинско правобранилаштво. 
 

Презумпцијанадлежности 
 

Члан28.  
ПословеОпштиневршеорганиОпштинеуоквирусвојенадлежностиутврђенезаконо

миовимстатутом. 
Скупштина општине доноси акте општег карактера. 
Акозакономилидругимпрописомнијеутврђенокојиорганјенадлежанзаобављањеп

ословаизнадлежностиОпштине, 
свепословекојисеодносенауређивањеодносаизнадлежностиОпштиневршиСкупштинао
пштине, апословекојисупосвојојприродиизвршни, вршипредседникОпштине. 



Акосепремаприродипосланеможеутврдитинадлежностускладусаставом 
2.овогчлана, надлежнајеСкупштинаопштине. 
 

1. Скупштинаопштине 
 

ПоложајСкупштинеопштине 
 

Члан29. 
СкупштинаопштинејенајвишиорганОпштинекојивршиосновнефункцијелокалне

власти, утврђенеУставом, закономиовимстатутом. 
 

СаставСкупштинеопштине 
 

Члан 30. 
Скупштинуопштинечинеодборницикојебирајуграђанинанепосреднимизборима, 

тајнимгласањем, ускладусазакономиовимстатутом. 
 

Сазивањеконститутивнеседнице 
 

Члан31. 
СедницуновогсазиваСкупштинеопштинесазивапредседникСкупштине 

општинепретходногсазива, урокуод 15 данаодданаобјављивањарезултатаизбора.             
УколикопредседникСкупштине 

општинеизпретходногсазиванесазовеседницуновогсазиваурокуизстава 1. овогчлана, 
седницуновогсазивасазваћенајстаријиодборникурокуод 15данаодистекарокаизстава 1. 
овогчлана.  

СедницомпредседаванајстаријиодборникдоизборапредседникаСкупштинеопшти
не. 

 
КонституисањеСкупштине 

 
Члан 32. 

СкупштинаопштинесесматраконституисаномизборомпредседникаСкупштине 
општинеипостављењемсекретараСкупштине општине. 

 
Бројодборника 

 
Члан33. 

 
Скупштинаопштине  има 35 одборника. 

 
Мандат 

 
Члан34. 

Одборницисебирајуначетиригодине. 
Одборникупочињеипрестајеодборничкимандатподусловимаинаначинутврђенза

коном. 
 
 
 
 



Заклетва 
 

Члан35. 
Изабраниодборнициполажузаклетвукојагласи: 

„ЗаклињемседаћусеурадуСкупштинеопштине Рашка придржаватиУстава, 
законаиСтатутаопштине Рашка, идаћучасноинепристрасновршитидужностодборника, 
руководећисеинтересимаграђана.“ 
 

Неспојивостфункција 
 

Члан36. 
ОдборникнеможебитизапослениуОпштинскојуправиилицекојеименује, 

односнопостављаСкупштинаопштине. 
АкозапослениуОпштинскојуправибудеизабранзаодборника, 

праваиобавезепоосновурадамирујумудоктрајењеговодборничкимандат. 
Даномпотврђивањаодборничкогмандаталицимакојајеименовала, 

односнопоставила Скупштинаопштинепрестајефункцијанакојусуименована, 
односнопостављена. 

 
Имунитетодборника 

 
Члан37. 

Одборникнеможебитипозваннакривичнуодговорност, 
притворениликажњензбогизнетогмишљењаилидавањагласанаседнициСкупштинеопш
тинеираднихтела. 
 

Праваидужностиодборника 
 

Члан 38. 
ПравојеидужностодборникадаучествујеурадуСкупштинеопштинеињенихрадних

тела, предлажеСкупштиниопштинерасправуоодређенимпитањима, предлаже радном 
телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука 
о којима одлучује Скупштина 
општине,подносипредлогеодлукаидругихакатаизнадлежностиСкупштинеопштинеидај
еамандманенапредлогепрописа, 
постављапитањавезаназарадорганаОпштинеиучествујеудругимактивностимаСкупшти
неопштине.  
 Правојеодборникадабудередовнообавештаванопитањимаодутицајанавршењеод
борничкедужности, дана лични захтев добије од органа и служби 
Општинеподаткекојисумупотребнизарад, 
каоистручнупомоћуприпремањупредлогазаСкупштинуопштине. 
 За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава 
одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се 
обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске 
управе. 

Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се 
остварује сходном применом закона којим се уређује заштита изборног права у 
изборном поступку. 

ПраваидужностиодборникаближесеодређујупословникомСкупштинеопштине.  
 
 



Накнадеидругапримањаодборника 
 

Члан39. 
Правоодборниканаизгубљенузараду, 

путнетрошковезадолазакиодлазакнаседницуСкупштине општинеињенихраднихтела, 
дневницеинанакнадудругихтрошковавезанихзавршењеодборничкефункцијеуређујесе
посебномодлукомСкупштинеопштине. 
 

НадлежностСкупштинеопштине 
 

Члан 40. 
Скупштинаопштине, ускладусазаконом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање 

висине локалних такса и накнада; 
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне 

планове и друге планске документе, у складу са законом; 
5) доноси просторни и урбанистичкиплан Општине; 
6) доноси прописе и друге опште актеиз надлежности општине; 
7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, 

изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује 
предлог одлуке о самодоприносу; 

9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе 
Општине; 

10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом 
одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва 
капитала, ради заштите општег интереса; 

11) оснива установе и организације у области предшколског образовања и 
васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите,примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање; 

12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је 
оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача 
у складу са законом и оснивачким актом; 

13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у 
складу са законом; 

14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
16) бира и разрешава председника Општине ина предлог председника Општине, 

бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 
17) усваја Кадровски план; 
18) уређује услове и начин обављања комуналних делатности,права и обавезе 

корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин 
вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна 
предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих 
делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове 
одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење; 



19) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског 
земљишта;одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и 
прописом Општине; 

20) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном 
стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене 
подршке,може основатијавну стамбену агенцију у складу са законом,као и 
правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 

21) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,  уређује 
висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са 
коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима 
Општине; 

22) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 
23) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у 

јавној својини Општине; 
24) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини 

Општине; 
25) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника; 
26) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме 

заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у 
складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине 
и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

27) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о 
привођењу пашњака другој култури; 

28) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину 
боравишне таксе на територији Општине; 

29) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и 
образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 

30) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, 
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са 
законом; 

31) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде 
за рекреацију, укључујући и купање;  

32) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на 
територији Општине, и оснива канцеларију за младе; 

33) доноси програм и план енергетске ефикасности; 
34) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, 

укључујући и размену заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини 
Општине, као и  о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине; 

35) одлучује о улагању ствариу јавној својини Општине и права у капитал јавног 
предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

36) одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, 
установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач 
Општина; 

37) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у 
надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт; 

38) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје 
сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и 
даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине; 

39) поставља општинског правобраниоца; 



40) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања; 

41) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру; 
42) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по 

закону; 
43) утврђујевисину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
44) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени 

цена комуналних услуга, у складу са законом; 
45) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у 

предшколској установи за децу из материјално угрожених породица; 
46) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује 

јавни дуг; 
47) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
48) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
49) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности; 
50) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене 

територије Општине; 
51) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за 

експропријацију у корист Општине; 
52) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 
53) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
54) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

хуманитарним и другим организацијама;  
55) информише јавност о свом раду; 
56) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег 

акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 
57) доноси одлуку о организацији службе правне помоћи грађанима; 
58) уређује организацију и рад мировних већа; 
59) утврђује празник Општине; 
60) дајесагласностнаупотребуимена, грбаидругогобележјаОпштине;  
61) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и 

почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и 
почасних звања; 

62) одлучујеоназивимаулица, тргова, градскихчетврти, 
заселакаидругихделованасељенихместа; 

63) разматра и усвајагодишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 
јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

64) разматра извештај о радулокалног омбудсмана,  
65) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 
66) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
67) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 
Кворумзарадиодлучивање 

 
Члан 41. 

Скупштинаопштинеодлучујеакоседнициприсуствујевећинаодукупногбројаодбор
ника. 

Скупштинаопштинеодлучујевећиномгласоваприсутниходборника, 
уколикозакономилиовимстатутомниједрукчијеодређено. 



Скупштинаопштиневећиномгласоваодукупногбројаодборника: 
1) доносиСтатут; 
2) доносибуџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци 

деловања Општине у одређеној области; 
4) доносипросторниплан;             
5) доносиурбанистичкепланове; 
6) одлучујеојавномзадуживањуОпштине; 
7) одлучујеосарадњииудруживањусадругимјединицамалокалнесамоуправеи

осарадњисајединицамалокалнесамоуправеудругимдржавама; 
8) одлучује о образовању,подручју за које се образује, промени подручја и 

укидању месних заједница и других облика месне самоуправе; 
9) одлучујеоназивимаулица, тргова, градскихчетврти, 

заселакаидругихделованасељенихместа; 
10) утврђује празник Општине; 
11) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине; 
12) усвајаЕтичкикодекс; 
13) одлучујеиудругимслучајевимаутврђенимзакономиовимстатутом. 

 
Сазивање 

 
Члан 42. 

СедницуСкупштинеопштинесазивапредседникСкупштине општине,попотреби, 
анајмањеједномутримесеца. 

ПредседникСкупштине 
општинеједужандаседницузакаженазахтевпредседникаОпштине, 
Општинскогвећаилиједнетрећинеодборника, 
урокуодседамданаодданаподношењазахтева, 
такодаданодржавањаседницебуденајкаснијеурокуод 15 данаодданаподношењазахтева. 

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник 
Скупштине општине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 
пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који 
оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним 
несазивањем. 

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, 
не односи се на сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене 
ванредне ситуације.  

АкопредседникСкупштине општиненезакажеседницуурокуизстава 2. овогчлана, 
седницуможезаказатиподносилацзахтева, 
апредседаваодборниккогаодредиподносилацзахтева. 

ПредседникСкупштине 
општинеможеодложитиседницукојујесазваосамоуслучајукаданепостојикворумпотреба
нзарад, аудругимслучајевимаоодлагањуседницеодлучујеСкупштина општине.  

 
Јавнострада 

 
Члан43. 

СедницеСкупштинеопштинесујавне. 
ЗајавнострадаСкупштинеопштинеодговоранјепредседникСкупштинеопштине.  



ПозивииматеријалзаседницеСкупштинеопштинедостављајусесредствимаинфор
мисањарадиупознавањајавности.  

СедницамаСкупштинеопштинемогуприсуствоватипредставницисредставајавног
информисања, овлашћенипредставниципредлагача, каоидругазаинтересованалица, 
ускладусапословникомСкупштинеопштине.  
 УслучајуданепостојимогућностдасвизаинтересованиприсуствујуседнициСкупшт
ине, 
председникСкупштинећеодлучитикомећеомогућитиприсуствоседнициполазећиодредо
следапријављивањаиинтересапријављенихзатачкенадневномреду.  

СкупштинаопштинеможеодлучитидаседницаСкупштиненебудејавна из разлога 
безбедности и других разлога утврђених законом.  
 

РаднателаСкупштинеопштине 
 

Члан 44. 
Скупштинаопштинеоснивасталнаиповременараднателазаразматрањепитањаиз

њененадлежности. 
РаднателадајумишљењенапредлогепрописаиодлукакоједоносиСкупштинаопшти

неиобављајудругепословеутврђенеовимстатутомипословникомСкупштинеопштине. 
 Пословником Скупштине општине утврђују се бројизадаци сталних радних тела, 
избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга 
питања од значаја за рад сталних радних тела. 

Актомообразовањуповременоградногтелаутврђујусењеговназивиобластзакојусе
оснива, задацирадногтела, бројчлановарадногтела, рокзаизвршењезадатака, 
праваидужностипредседника  и  
члановарадногтелаидругапитањаодзначајазарадрадногтела. 

 
Јавно слушање 

 
Члан 45. 

Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других 
прописа о којима одлучује Скупштина општине. 

Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника 
Скупштине општине и јавности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном 
слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине општине. 

 
ПредседникСкупштине 

 
Члан 46. 

Скупштинаопштинеима председника Скупштине. 
ПредседникСкупштинеорганизујерадСкупштинеопштине, 

сазиваипредседавањенимседницама, 
остварујесарадњусапредседникомОпштинеиОпштинскимвећем, 
старасеоостваривањујавностирада, 
потписујеактакојаСкупштинаопштинедоносииобављадругепословеутврђене законом и 
овим статутом. 

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 
             

 
 
 



 
ИзборпредседникаСкупштине 

 
Члан47. 

ПредседникСкупштинесебираизредаодборника, 
напредлогнајмањетрећинеодборника, навремеодчетиригодине, тајнимгласањем, 
већиномгласоваодукупногбројаодборникаСкупштинеопштине. 

Одборникможедаучествујеупредлагањусамоједногкандидата. 
Ако је предложено више кандидата, а 

ниједанодпредложенихкандидатанедобијепотребнувећинугласова, 
понављасепоступаккандидовањаиизбора.  

 
РазрешењепредседникаСкупштине 

 
Члан 48. 

ПредседникСкупштинеможебитиразрешенпреистекамандата:  
1) наличнизахтев, 
2) на предлог најмање трећине одборника. 

Предлогсеподносиуписанојформииморабитиобразложен. 
Разрешењесевршинаначинипопоступкукојијепредвиђензањеговизбор. 

 
ЗаменикпредседникаСкупштине 

 
Члан49. 

ПредседникСкупштинеимазаменикакојигазамењујеуслучајуњеговеодсутностиис
преченостидаобављасвојудужност. 

ЗаменикпредседникаСкупштинебирасеиразрешаванаистиначинкаоипредседник
Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед 
избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у 
Општини. 
 

СекретарСкупштине 
 

Члан50. 
Скупштинаопштинеимасекретаракојисестараообављањустручнихпословаувезис

асазивањемиодржавањемседницаСкупштинеињенихраднихтелаируководиадминистра
тивнимпословимавезанимзањиховрад. 

СекретарСкупштинесепостављаначетиригодине, 
напредлогпредседникаСкупштине,иможебитипоновопостављен. 

ЗасекретараСкупштинеопштинеможебитипостављенолицекоје има стечено 
високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и 
раднимискуствомоднајмањетригодине. 

Скупштинаопштинеможе, наобразложенпредлогпредседникаСкупштине, 
разрешитисекретараипреистекамандата. 

Секретар може имати заменикакојигазамењујеуслучајуњеговеодсутности. 



ЗамениксекретараСкупштинеопштинепостављасеиразрешаванаистиначиниподи
стимусловимакаоисекретар. 

СекретарСкупштинејеодговоранзаблаговременодостављањеподатака, 
списаиисправа, 
кадатозахтеванадлежниорганРепубликекојивршинадзорнадрадомиактимаСкупштине
општине. 

 
ПословникСкупштине 

 
Члан51. 

Начинприпреме, вођењеирадседницеСкупштинеопштине и њених радних 
телаидругапитањавезаназа њиховрадуређујусепословником Скупштине. 

ПословникдоносиСкупштинаопштиневећиномодукупногбројаодборника. 
 
2. Извршни органи општине 
 

Извршниоргани 
 

Члан52. 
ИзвршниорганиОпштинесупредседникОпштинеиОпштинсковеће. 

 
а)ПредседникОпштине 

 
Изборпредседника 

и заменика председникаОпштине 
 

Члан53. 
ПредседникаОпштинебираСкупштинаопштине, изредаодборника, 

навремеодчетиригодине, тајнимгласањем, 
већиномгласоваодукупногбројаодборникаСкупштинеопштине. 

ПредседникОпштинеимазаменикакојигазамењујеуслучајуњеговеодсутностииспр
еченостидаобављасвојудужност. 

ПредседникСкупштинеопштинепредлажекандидатазапредседникаОпштине. 
КандидатзапредседникаОпштинепредлажекандидатазазаменикапредседникаОп

штинеизредаодборникакогабираСкупштинаопштиненаистиначинкаопредседникаОпш
тине. 
 

Неспојивостфункција 
 

Члан54. 
ПредседникуОпштинеизаменикупредседникаОпштинеизборомнаовефункцијепр

естајемандатодборникауСкупштиниопштине. 
ПредседникОпштинеизаменикпредседникаОпштиненасталномсурадууОпштини. 
 

Надлежност 
 

Члан55. 
ПредседникОпштине:  

1) представљаизаступаОпштину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 



4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средставаи 
службу за интерну ревизију Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског 
фонда, у складу са законом; 

6) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у 
установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру 
запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела 
програма корисника буџета Општине; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
8) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 
9) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или 

одлуком Скупштине општине; 
10) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној 

својини Општине, у складу са законом и прописом Општине; 
11) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и 

одлука Скупштине општине; 
12) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе 

и друге јавне службе чији је оснивач Општина; 
13) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 
14) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица; 
15) доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са 

законом,командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, 
доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације; 

16) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 
17) разматра извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их општинском 

већу на усвајање; 
18) информише јавност о свом раду; 
19) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или 

радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење 
надлежности Општине; 

20) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

21) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 
22) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или 

елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини 
чим она буде у могућности да се сасатане; 

23) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 
 
 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа 
и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и 
актима извршних органа Општине. 

 
Помоћници председника Општине 

 
Члан56. 

ПредседникОпштинеможе да има 2 
помоћникакојиобављајупословеизпојединихобласти (економскиразвој и туризам, 
комуналне делатности и развој месних заједница и др.). 



ПомоћниципредседникаОпштинепокрећуиницијативе, 
предлажупројектеидајумишљењаувезисапитањимакојасуодзначајазаразвојОпштинеуо
бластимазакојесупостављениивршеидругепословепо налогу председника Општине. 

Председник Општине поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове 
најдужедок траје дужност председника општине. 

Помоћници председника Општине постављају се у Кабинету председника 
Општине. 

 
б)Општинсковеће 

 
Саставиизбор 

 
Члан57. 

ОпштинсковећечинепредседникОпштине, заменикпредседникаОпштине, као 
 и7члановаОпштинскогвећа. 

ПредседникОпштинејепредседникОпштинскогвећа. 
ЗаменикпредседникаОпштинејечланОпштинскогвећапофункцији. 
ЧлановеОпштинскогвећабираСкупштинаопштине, напериододчетиригодине, 

тајнимгласањем, већиномодукупногбројаодборника. 
КандидатезачлановеОпштинскогвећапредлажекандидатзапредседникаОпштине

. 
Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено 

и обједињено одлучује о избору заменика председника Општине и чланова 
Општинског већа. 

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  
 

Неспојивостфункција 
 

Члан58. 
ЧлановиОпштинскогвећанемогуистовременобитииодборници, 

амогубитизадуженизаједноиливишеодређенихподручјаизнадлежностиОпштине. 
ОдборникукојибудеизабранзачланаОпштинскогвећапрестајеодборничкимандат. 

 
Надлежност 

 
Члан59. 

Општинсковеће: 
 

1) предлажеСтатут, буџетидругеодлукеиактекоједоносиСкупштина; 
2) непосредноизвршаваистарасеоизвршавањуодлукаидругихакатаСкупштинеопшт

ине; 
3) доносиодлукуопривременомфинансирањууслучајудаСкупштинаопштиненедоне

себуџетпрепочеткафискалнегодине; 
4) вршинадзорнадрадомОпштинскеуправе, 

поништаваилиукидаактеОпштинскеуправекојинисуусагласностисазаконом, 
статутомидругимопштимактомилиодлукомкоједоносиСкупштинаопштине; 

5) решаваууправномпоступкуудругомстепенуоправимаиобавезамаграђана, 
предузећаиустановаидругихорганизацијаууправнимстваримаизнадлежностиОп
штине; 

6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и 



посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне 
надлежности Општине; 

7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних 
предузећа чији је оснивач Општина; 

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, 
ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа; 

9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у 
јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 
11) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини 

општине Рашка; 
12) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној 

својини општине за давање у закуп тих ствари; 
13) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 
14) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
15) усваја извештаје о извршењу буџета општине и доставља их Скупштини 

општине; 
16) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике 

Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из 

надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о 

организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 

17) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама и План заштите од удеса; 

18) образује жалбену комисију; 

19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје 

надлежности; 

20) информише јавност о свом раду; 

21) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

22) врши и друге послове,у складу са законом. 

ПоложајпредседникаОпштинеуОпштинскомвећу 
 

Члан60. 
ПредседникОпштинепредстављаОпштинсковеће, сазиваиводињеговеседнице.  
ПредседникОпштинејеодговоранзазаконитострадаОпштинскогвећа.  

 Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа 
за коју сматра да није сагласна закону. 
 

Кворумзарадиодлучивање 
 

Члан61. 
Општинсковећеможедаодлучујеакоседнициприсуствујевећинаодукупногбројање

говихчланова. 
Општинсковећеодлучујевећиномгласоваприсутнихчлановаакозакономилиовимс

татутом запојединапитањанијепредвиђенадругавећина. 
 
 
 



 
ПословникОпштинскогвећа 

 
Члан62. 

Организација, начинрадаиодлучивањаОпштинскогвећа, 
детаљнијесеуређујуњеговимпословником, ускладусазакономиовимстатутом. 

 
Привреднисавет 

 
Члан 63. 

ОпштинсковећеобразујеПривреднисавет. 
Привреднисаветдајеиницијативе, сугестије и 

мишљењавезаназаекономскиразвој, разматрастратегије,планове, програме и одлуке од 
значаја за привредуипрати њиховоспровођење. 
 Задаци, 
начинрадаиодлучивањаПривредногсаветаближесеуређујуПословникомОпштинскогвећ
а. 

 
СаставПривредногсавета 

 
Члан 64. 

Председникаи 6 
члановаПривредногсаветаименујеОпштинсковећенавреметрајањамандатаОпштинског
већа. 
 ЧлановеПривредног саветамогупредлагатиудружењаграђана, меснезаједнице, 
привреднаудружењаипредузетници. 

Председник и најмањеједнаполовиначлановаПривредногсаветаименују се 
изсаставапривредникаипредузетника, односноњиховихудружења. 

 
Подношење извештаја Скупштини општине 

 
Члан 65. 

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају 
Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном 
годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. 

Општинско веће је дужно да Скупштини општине подноси тромесечни извештај 
о раду. 

 
Разрешење и оставкапредседникаОпштине 

 
Члан66. 

ПредседникОпштинеможебитиразрешенпреистекавременанакојејебиран, 
наобразложенпредлогнајмањетрећинеодборника, наистиначиннакојијеизабран. 

ОпредлогузаразрешењепредседникаОпштинеморасерасправљатииодлучиватиур
окуод 15 данаодданадостављањапредлогапредседникуСкупштинеопштине, уз примену 
минималног рока за сазивање седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута. 

АкоСкупштинанеразрешипредседникаОпштине, 
одборницикојисуподнелипредлогзаразрешењенемогупоновопредложитиразрешењепр
едседникаОпштинепреистекарокаодшестмесециододбијањапретходногпредлога. 

Председник општине може поднети оставку. 



О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине 
обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине. 

 
Дејстворазрешењаи оставке председника Општине 

 
Члан67. 

Разрешењем, односно 
оставкомпредседникаОпштинепрестајемандатзаменикапредседникаОпштинеиОпштин
скогвећа. 

 
Разрешење и оставказаменикапредседникаОпштине, 

односночланаОпштинскогвећа 
 

Члан 68. 
ЗаменикпредседникаОпштине, односночланОпштинскогвећа, 

можебитиразрешенпреистекавременанакојејебиран, 
напредлогпредседникаОпштинеилинајмањеједнетрећинеодборника, 
наистиначиннакојијеизабран. 

ПредседникОпштинеједужанда 
истовременосапредлогомзаразрешењезаменикапредседникаОпштинеиличланаОпшти
нскогвећа, 
СкупштиниопштинеподнесепредлогзаизборновогзаменикапредседникаОпштинеиличл
анаОпштинскогвећа, којаистовременодоносиодлукуоразрешењуиоизбору. 

У случају да Скупштина општине разреши 
заменикапредседникаОпштинеиличланаОпштинскогвећа на предлог једне трећине 
одборника, председник општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине 
општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно 
члана Општинског већа. 

О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа, 
председник Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне 
седнице Скупштине општине. 

У случају из става 4. овог члана, председник Општине је дужан да на наредној 
седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог заменика председника 
Општине, односно члана Општинског већа. 

 
Вршење текућих послова по престанку мандата 

 због разрешења или оставке 
 

Члан 69. 
ПредседникОпштине, 

заменикпредседникаОпштинеиличланОпштинскогвећакојисуразрешениилисуподнели
оставку, остајунадужностиивршетекућепослове, доизборановогпредседникаОпштине, 
заменикапредседникаОпштинеиличланаОпштинскогвећа. 

 
ПрестанакмандатаизвршнихорганаОпштине 

збогпрестанкамандатаСкупштине 
 

Члан 70. 
ПрестанкоммандатаСкупштинеопштинепрестајемандатпредседникуОпштинеиО

пштинскомвећу, 
стимдаонивршетекућепословеизсвојенадлежностидоступањанадужностновогпредседн



икаОпштинеиОпштинскогвећа, 
односнопредседникаичлановапривременогорганаакојеСкупштинимандатпрестаозбогр
аспуштањаСкупштине. 

 
 
 
 
 

3. Општинскауправа 
 

Општинскауправа 
 

Члан71. 
УправнепословеуоквируправаидужностиОпштинеиодређенестручне и 

административно-техничкепословазапотребеСкупштинеопштине, 
председникаОпштинеиОпштинскогвећа, врши Општинска управа. 

 
Надлежност 

 
Члан72. 

Општинскауправа: 
1) припремапрописеидругеактекоједоносиСкупштинаопштине, 

председникОпштинеиОпштинсковеће; 
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и 

Општинског већа; 
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности 
Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању; 
7) обавља стручне иадминистративно-техничке послове за потребе рада 

Скупштине општине,председникаОпштине и Општинског већа; 
8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова; 
9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 

поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини 
општине, по потреби, а најмање једном годишње. 

 
Начеладеловањаопштинскеуправе 

 
Члан73. 

Општинскауправапоступапремаправилимаструке, 
непристрасноиполитичкинеутралноидужнаједасвакомомогућиједнакуправнузаштитуу
остваривањуправа, обавезаиправнихинтереса. 

Општинскауправадужнаједаграђанимаомогућибрзоиделотворноостваривањењи
ховихправаиправнихинтереса. 
 Општинскауправадужнаједаграђанимадајепотребнеподаткеиобавештењаипруж
аправнупомоћ. 

Општинскауправадужнаједасарађујесаграђанимаидапоштујеличностидостојанст



вограђана. 
Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима 

физичког или правног лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној 
дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара 
које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне 
аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са 
законом. 

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се 
воде у електронском облику у поступку из става 5. овог члана, врши се путем 
информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности. 

У поступку из става 5. овог члана Општинска управа може вршити увид, 
прибављати и обрађивати само оне податке који су законом или посебним прописом 
утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву,обавези или правном 
интересу странке. 

 
ОрганизацијаОпштинскеуправе 

 
Члан74. 

Општинскауправаобразујесекаојединствениорган.  
УОпштинскојуправиобразујусе 

унутрашњеорганизационејединицезавршењесроднихуправних, 
стручнихидругихпослова.  

 
Руковођење 

 
Члан75. 

Општинскомуправомруководиначелник. 
ЗаначелникаОпштинскеуправеможебитипостављенолицекојеимастечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни 
испит за рад у органима државне управе. 

 
Постављењеначелника 

изамениканачелникаОпштинскеуправе 
 

Члан 76. 
НачелникаОпштинскеуправепостављаОпштинсковеће, наосновујавногогласа, 

напетгодина. 
НачелникОпштинскеуправеможе 

иматизаменикакојигазамењујеуслучајуњеговеодсутностииспреченостидаобављасвојуд
ужност. 

ЗаменикначелникаОпштинскеуправесепостављанаистиначиниподистимусловим
акаоначелник.  

Руководиоцеорганизационихјединицаууправираспоређује  
начелникОпштинскеуправе. 
 

Одговорностначелника 
 



Члан77. 
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу. 

  
 
 

УређењеОпштинскеуправе 
 

Члан78. 
ОдлукуоОпштинскојуправидоносиСкупштинаопштиненапредлогОпштинскогвећ

а. 
ПравилникоунутрашњемуређењуисистематизацијиОпштинскеуправе, посебних 

органа, служби и организацијаобједињујеначелник Општинске управеи 
достављаОпштинскомвећу на усвајање. 

 
Овлашћењаувршењууправногнадзора 

 
Члан79. 

Општинскауправауобављањууправногнадзораможе: 
 

1) наложитирешењемизвршењемераирадњиуодређеномроку; 
2) изрећи новчану казну; 
3) поднети пријаву 

надлежноморганузаучињенокривичноделоилипривреднипреступиподнетизахте
взапокретањепрекршајногпоступка; 

4) издатипривременонаређење, односнозабрану; 
5) обавеститидругиорган, акопостојеразлози, 

запредузимањемеразакојејетајорганнадлежан; 
6) предузетиидругемерезакојејеовлашћеназаконом, прописомилиопштимактом. 

Овлашћењаиорганизацијазаобављањепословаизстава 1. овогчлана, 
ближесеуређујуодлукомСкупштинеопштине.  

 
Применапрописаоуправномпоступку 

 
Члан80. 

УпоступкупредОпштинскомуправом, укомесерешаваоправима, 
обавезамаиинтересимаграђанаиправнихлица, 
примењујусепрописиоуправномпоступку. 
 

Сукобнадлежности 
 

Члан81. 
ОпштинсковећерешавасукобнадлежностиизмеђуОпштинскеуправеидругихпреду

зећа, установаи организација 
каднаосновуодлукеСкупштинеопштинеодлучујуопојединимправимаграђана, 
правнихлицаилидругихстранака. 

НачелникОпштинскеуправерешавасукобнадлежностиизмеђуунутрашњихоргани
зационихјединица. 
 

Условизаобављањеуправнихпослова 
 

Члан82. 



ПословеОпштинскеуправекојисеодносенаостваривањеправа, 
обавезаиинтересаграђанаиправнихлицамогуобављатилицакојаимајупрописанушколск
успрему, 
положенстручнииспитзарадуорганимадржавнеуправеиодговарајућерадноискуство, 
ускладусазакономидругимпрописом. 
 

Изузеће 
 

Члан83. 
ОизузећуначелникаОпштинскеуправерешаваОпштинсковеће. 
ОизузећуслужбеноглицауОпштинскојуправирешаваначелник. 
 
 

4. Општинско правобранилаштво 
 

Члан 84. 
Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља 

Општинско правобранилаштво. 
Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад 

Општинског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са 
основама за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом. 
 
V. НЕПОСРЕДНОУЧЕШЋЕГРАЂАНА  УОСТВАРИВАЊУЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ 
 

Облицинепосредногучешћаграђана 
 

Члан  85. 
ГрађаниОпштиненепосредноучествујууостваривањупословаОпштинепутемгра-

ђанскеиницијативе, збораграђанаиреферендумом. 
 

Грађанскаиницијатива 
 

Члан 86. 
ГрађанипутемграђанскеиницијативепредлажуСкупштиниопштинедоношењеак-

такојимћесеуредитиодређенопитањеизнадлежностиОпштине, променустатутаилидру-
гихакатаирасписивањереферендумаускладусазаконом. 

Општинскауправаје 
дужнадаграђанимапружистручнупомоћприликомформулисањапредлогасадржаногугра
ђанскојиницијативи. 

Грађанскаиницијативапуноважнојепокренутаакојелистапотписникаграђан-
скеиницијативесастављенаускладусазакономиакојеиступотписало5% од укупног броја 
грађана са бирачким правом. 

Опредлогуизстава1. овогачлана, Скупштинаопштинеједужнадаодржираспра-
вуидадоставиобразложенодговорграђанимаурокуод 60 данаодданадобијањапредлога. 

 
Зборграђана 

 
Члан 87. 

ЗборграђанарасправљаидајепредлогеопитањимаизнадлежностиорганаОпштине. 
 

Сазивањезбора 



 
Члан  88. 

Зборграђанасазивасезанасељеноместоилидеонасељеногместа,којиможебити: за-
селак, улица, деоградскогнасеља, подручјемеснезаједни-
цеилидругогобликамеснесамоуправе.                

ЗборграђанасазивапредседникОпштине, председникСкупштинеопштине, 
овлашћени представник месне заједницеилидругогобликамеснесамоуправе,најмање50 
грађанасапребивалиштемнаподручјузакојесезборсазиваинајмањеједначетвртинаодбор
ника, најмањеосамданапреданаодржавања. 

Општинскауправаје 
дужнадапружипомоћсазивачуусазивањуиприпремањуодржавањазбораграђана.  

Предлог за сазивање збора може упутити орган Општине надлежан за 
одлучивање о питању које се разматра на збору. 

Осазваномзбору, грађанисеобавештавајуистицањемактаосазивањузбора на 
интернет презентацији Општине,наогласнојтабли Општине, прекосредставаинформи-
сањаилинадругиуобичајенначин. 

СазивачјеобавезандаобавестиОпштинскууправуоодржавањузбора. 
 

Радзбораиутврђивањеставовазбора 
 

Члан 89. 
Зборомграђанапредседавасазивачилилицекојеоновласти.  
Зборграђанаразматрапредлогеизаузимаставовеоњимаакомуприсуствује5% 

грађана са бирачким правомсаподручјазакојејезборсазван. 
Правоучешћауразматрањупитања, 

покретањуиницијативаипредлагањупојединихрешења, имајусвипунолетниграђани 
Општине. 

Правоодлучивањаназборуграђанаимајуиграђаничијејепребивалиштеилиимовин
анаподручјузакојејезборсазван.  

Одлукеназборуграђанаседоносевећиномприсутнихграђанасаправомодлучивања.  
Општинскауправадужнаједапружистручнупомоћграђанимаприликомформулиса

њапредлога, односнозахтевазбораграђана, 
апрењиховогупућивањанадлежниморганимаОпштине. 

НачинрадаиначинутврђивањаставовазборауређујусеодлукомСкупштинеопштин
е. 

ПоступањенадлежногорганаОпштине 
поодржаномзбору 

 
Члан90. 

Органи Општинедужнисудаурокуод 60 данаодданаодржавањазбораграђана, 
размотрезахтевеипредлогеграђана, заузмуставоњима, 
односнодонесуодговарајућуодлукуилимеруиотомеобавестеграђане. 
             

Референдум 
 

Члан91. 
Скупштинаопштинеможенасопственуиницијативу, већиномгласоваодукуп-

ногбројаодборника, дараспишереферендумопитањимаизсвоје надлежности. 
Скупштинаопштинедужнаједараспишереферендумопитањуизсвоје 

надлежностиназахтевграђанаОпштине. 



Захтевграђанаизстава 2. овогчланапуноважанјеакојелистапотписниказахтеваса-
стављенаускладусазакономиакојеиступотписалонајмање 10%грађана са бирачким 
правом на територији Општине. 

Одлукапутемреферендумадонетајеакосезањуизјаснилавећинаграђана са 
бирачким правом на територији Општине која је гласала, под условом да је гласало ви-
ше од половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може 
ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од 
годину дана од дана доношења одлуке. 

Поступак и процедура спровођења референдума уређује се посебном одлуком 
Скупштине општине, у складу са законом. 
 

РеферендумнаделутериторијеОпштине 
 

Члан  92. 
СкупштинаопштинедужнаједараспишереферендумнаделутериторијеОпшти-

неопитањукојесеодносинапотребе, односноинтересестановништватогделатериторије, 
акојелистапотписниказахтевазарасписивањереферендумасастављенаускладусазако-
номиакојеиступотписалонајмање 10%бирачаса пребивалиштем наделутериторијеОп-
штинезакојисетражирасписивањереферендума. 

 
Петиција грађана 

 
Члан 93. 

Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана са пребивалиштем на 
територији Општине, којим се од одређеног органа Општине тражи да покрене 
поступак или предузме меру или радњу из своје надлежности. 

 
Петиција обавезно садржи: 
1) Назив органа коме се упућује, 
2) Правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори, 
3) Јасно формулисан захтев, односно предлог подносиоца, са образложењем, 
4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и 
5) Потпис подносиоца петиције 
Орган Општине коме је упућена петиција је дужан да у року од 30 дана од дана 

достављања, обавести подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно 
предлога садржаних у петицији. 

Општинска управа је дужна даграђанима пружи стручну помоћ у 
формулисањупетиције, као и да им пружи потребне податке и обавештења од значаја 
за формулисање образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији. 

 
Притужбе грађана 

 
Члан94. 

ОрганиОпштинедужнисудасвимаомогућеподношењепритужбинасвојрадинанепр
авиланрадзапосленихуОпштинскојуправи и њихов однос према грађанима.  

ОрганиОпштинедужнису да испитајунаводеистакнутеупритужби, 
којиуказујунапропустеинеправилностиуњиховомрадуидаускладусазакономпокренуодг
оварајућипоступакзасанкционисањеиотклањањепропустаинеправилности. 



ОрганиОпштинедужнисудадајуподносиоцупритужбе, 
одговореиинформацијеотомедалијеикакопопритужбипоступљеноурокуод 30 дана, 
акоподносилацпритужбетозахтева. 

 
VI.  ДРУГИОБЛИЦИУЧЕШЋАГРАЂАНАУПОСЛОВИМАОПШТИНЕ 
 

Саветзаразвојoпштине 
 

Члан95. 
ОснивасеСаветзаразвојопштинекаосамосталнораднотело.  
Саветзаразвојопштине: 

1) иницираутврђивањеприоритетауобластиразвојаОпштине; 
2) учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од 

значаја за развој Општине; 
3) подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и 

организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и 
спровођења развојних пројеката; 

4) иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера усоцијалној 
заштити, образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, 
као и у другим областима од значаја за развој Општине; 

5) предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, 
образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у 
другим областима од значаја за развој Општине; 

6) иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу 
унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине; 

7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова 
развоја Општине; 

8) даје мишљење о предлозима развојнихпројеката у општини који се делимично 
или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје 
своје мишљење о томе, надлежном органу Општине; 

9) на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским 
програмима и пројектима које спроводи Општина са републичким и 
покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и 
домаћим и међународним организацијама и партнерима. 

 
Саставимандат 

Саветазаразвојопштине 
 

Члан 96. 
Саветзаразвојопштинеима 11 чланова 
ЧлановиСаветазаразвојопштинебирајусенапериододчетиригодине, 

апоистекумандатамогубитипоновоизабрани.  
ЧлановеСаветазаразвојопштинебираСкупштинаопштинеизредаграђанаистручњ

акауобластимаодзначајазалокалнусамоуправу, напредлогпредседникаОпштине, 
Општинскогвећа, одборничкихгрупа, меснихзаједница, удружењаграђана, 
струковнихипрофесионалнихудружењаилијавнихслужбиОпштине, 
водећирачунаоравноправностиполоваизаступљеностиприпадниканационалнихмањин
а. 

ЗачланаСаветазаразвојопштинеможебитиизабранкандидаткојииспуњаванајмањ
еједанодследећихуслова: 



1) доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у 
питањима од значаја за развој Општине; 

2) активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности 
за Општину; 

3) вишегодишњеискуствоидоказанустручноступрофесионалномрадууустановамаи
организацијамаиудружењимаграђанауобластимаодзначајазаОпштину, 
каоштосу:локалниекономскиразвој,туризам, пољопривреда, 
комуналнаинфраструктураиурбанистичкиразвој, култура, просвета, 
здравственаисоцијалназаштитаидр. 
 

НачинрадаСаветазаразвојопштине 
 

Члан 97. 
 ПредседникСаветазаразвојопштинеорганизујерадСаветазаразвојопштине, 
сазиваипредседаваседницама, остварујесарадњусаорганимаОпштине, 
иобављадругепословеутврђенепословникомСаветазаразвојопштине. 
 ПредседникаСаветазаразвојопштинебирајучлановиСаветазаразвојопштинеускла
дусапословникомСаветазаразвојопштине. 

СедницеСаветазаразвојопштинесазивапредседникСаветанајмањеједномутримес
ецаилинаписанизахтеворганаОпштинеилиједнетрећинечлановаСаветазаразвојопштин
еурокуод 15 данаодданаподношењaзахтева. 

СтручнеиадминистративнепословеувезисарадомСаветазаразвојопштинеобавља
Општинскауправа. 

СредствазарадСаветаобезбеђујусеизбуџетаОпштине, 
амогусеобезбеђиватиииздругихизвора, ускладусазаконом. 

НачинрадаСаветазаразвојопштинеближесеуређујепословникомСаветазаразвојоп
штине. 

 
Јавнаанкета 

 
Члан 98. 

ОрганиОпштинемогуконсултоватиграђанеопитањимаизсвојенадлежности.  
 
Консултацијеизстава 1. овогчланавршесепутемјавнеанкете. 
 

Јавна расправа 
 

Члан 99. 
Јавна расправа представљаскуп различитих активности, предузетих у унапред 

предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о 
нацрту неког акта. 

Јавна расправа обавезно укључује организовање најмање једног отвореног 
састанка представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са 
заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног 
обавештавања (округли столови, трибине, презентације и сл.) и прикупљање предлога, 
сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или 
електронској форми. 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих 
делова Општине омогући учешће у јавној расправи. 

Начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује 
посебном одлуком Скупштине општине. 



 
Време трајања јавне расправе 

 
Члан 100. 

Јавна расправа траје најмање 20 дана. 
 

Објављивање отпочињања рада 
 на припреми прописа 

 
Члан 101. 

Надлежни орган Општине је дужан да на интернет презентацији Општине, 
односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми 
прописа које доноси скупштина. 

 
 
 

Обавезна јавна расправа 
 

Члан 102. 
 Органи Општине дужни су да одрже јавну расправу:  

1) у поступку припреме статута; 
2) у поступку припреме буџетaОпштине (у делу планирања инвестиција); 
3) у поступку припреме стратешких планова развоја; 
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине; 
5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 
6) у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине. 

 Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта(одлуке, 
плана и другог акта у припреми), а може се спровести и ранијена предлог органа 
надлежног за припрему и утврђивање нацрта. 
 Јавну расправу из става 1. овог члана организује Општинско веће на начин и 
у време које предложи орган надлежан за утврђивање нацрта, ако овим статутом или 
посебном одлуком из члана 109. став 4. овог статута није другачије одређено. 
 

Јавна расправа на основу предлога, 
односно захтева 

 
Члан 103. 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 
надлежности Скупштине општине, на основу захтевапредлагача општег акта, једне 
трећине одборника или предлога 100 грађана. 

Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим 
потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог 
члана, спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 

Надлежно радно тело Скупштине општине одлучује по примљеном предлогу, 
односно захтеву из става 1. овог члана. 

Уколико надлежно радно тело Скупштине општине прихвати предлог, односно 
захтев из става 1. овог члана, Општинско веће организује јавну расправу, по правилу, на 
начин и у време које је у тим поднесцима предложено. 

 
Организовање јавне расправе 



 
Члан 104. 

Општинско веће организује јавну расправу, одређује начин спровођења, место и 
време трајања јавне расправе. 

Општинско веће упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој 
јавности, за учешће у јавној расправи. 

Јавни позив за учешће на јавној расправи, објављује се на интернет презентацији 
Општине и на други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм 
спровођења јавне расправе, као и нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

Општинско веће може упутити позив за учешће на јавној расправи одређеним 
појединцима, представницима органа, организација и удружења за које сматра да су 
заинтересовани за акт који се разматра. 

О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије 
изнете у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о 
поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, 
односно неприхватање. 

Извештај из става 5. oвог члана објављује се на интернет презентацији Општине 
и на други погодан начин. 

 
Утврђивање предлога акта после споведене расправе 

 
Члан 105.  

Орган надлежан за утврђивање предлога акта о којем је спроведена јавна 
расправа, дужан је да приликом утврђивања предлога акта води рачуна о сугестијама и 
предлозима датим у јавној расправи. 

 
VII.  МЕСНАСАМОУПРАВА 
 

Облици месне самоуправе 
 

Члан 106. 
 Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са 
одређеног подручја, у Општини се оснивају месне заједнице и други облици месне 
самоуправе.  
 Месна заједница се оснива за једно или више села.  
 Месна заједница, односно други облик месне самоуправе (у даљем тексту: месна 
заједница) оснива се за: насељено место, два или више насељених места, део насељеног 
места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који 
представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна 
интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовања.  
 

Правни статус месне заједнице 
 

Члан 107. 
 Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности 
утврђених овим статутом и одлуком о оснивању.  
 Месна заједница има свој печат и рачун.  

 
Имовина месних заједница 

 
Члан 108. 



Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана 
средства, као и права и обавезе. 

Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној 
својини општине. 

 
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице 

 
Члан 109. 

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 
10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна 
трећина одборника и Општинско веће. 
 Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о 
образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних 
заједница. 
 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних 
заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних 
заједница у нову месну заједницу. 
 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више 
постојећих месних заједница. 
 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја 
уколико се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју 
друге месне заједнице. 
 Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника. 
 

Одлука о месним заједницама 
 

Члан 110. 
 Одлуком о месним заједницамауређује се образовање, односно укидање или 
променa подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне 
заједнице, права и дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета 
месне заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета 
месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање 
месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња месне 
заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости 
аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и фунционисање месних 
заједница на територији Општине. 
 

Савет месне заједнице 
 

Члан 111. 
 Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју 
месне самоуправе. 
 Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног 
гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању. 
 Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године. 
 Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 
 Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.  
 Савет месне заједнице: 

1) доноси статут месне заједнице; 



2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне 
заједнице; 

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 

подручју месне заједнице; 
5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности 

месне заједнице; 
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

Општине; 
7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом 

Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским 
прописима. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и 
непокретностима у јавној својини Општине на којима има право коришћења, управља, 
користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине општине, и Статутом 
месне заједнице. 
 Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне 
заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници. 

 
Распуштање савета месне заједнице 

 
Члан 112. 

 Савет месне заједнице може се распустити ако: 
1) савет не заседа дуже од три месеца; 
2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања 

избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, 
односно подношења оставке; 

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 
 Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на 
предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне 
заједнице. 
 Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року 
од 15 дана од ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од 
датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 
дана.  
 До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне 
заједнице обављаће повереник Општине кога именује Скупштинаопштине 
истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице. 

 
Финансирање месне заједнице 

 
Члан 113. 

 Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:  
1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос,  
2) донација и  
3) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.  

 Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Општинско 
веће, у складу са одлуком о буџету Општине. 
 

Поверавање послова месној заједници и 
организовање рада управе у месним заједницама 



 
Члан 114. 

 Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама 
поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.  
 Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1. овог члана полази се од 
значаја тих послова за задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана са 
одређеног подручја. 
 За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе,  посебно у 
вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним 
заједницама.  
 Послове из става 3. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује 
председник општине, на предлог начелника Општинске управе. 

 
Стручна помоћ у обављању послова месне заједнице 

 
Члан 115. 

Општинска управа је дужна да месној заједници пружа помоћ у обављању 
административно-техничких и финансијско-материјалних послова. 

 
Поступак за оцену уставности и законитости 

 општег акта месне заједнице 
 

Члан 116. 
Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег 

акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са 
Уставом или законом.  

 Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне 
заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на 
снагу објављивањем у Службеном гласнику општине Рашка. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од 
пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта. 

 
Указивање савету месне заједнице 

 на предузимање одговарајућих мера 
 

Члан 117. 
 Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са 
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским 
прописом, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 
 Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог 
члана, председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа 
на снагу објављивањем у ''Службеном гласнику општине Рашка''. 
 Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања 
активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са 
финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 
 
VIII.  САРАДЊАИУДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ 
 

СарадњаиудруживањеОпштине 



саопштинамаиградовимауземљи 
 

Члан 118. 
 Општина,органиислужбе Општине, каоипредузећа, 
установеидругеорганизацијечијијеоснивач, удружујесеиостварујесарадњусадругимоп-
штинамаиградови-
маињиховиморганимаислужбамауобластимаодзаједничкогинтересаира-
дињиховогостваривањамогуудруживатисредстваиобразоватизаједничкеоргане, 
предузећа, установеидругеорганизацијеиустанове, ускладусазакономи статутом. 
 Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих 
послова из надлежности Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу, 
установи и другој организацији чији је оснивач Општина. 
 АкоОпштина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом 
ради заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти 
пословизаједнички се обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности. 

Споразум о сарадњи 
 

Члан 119. 
 Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе 
уређују се: назив и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге 
организације, врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање 
и надзор над радом, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, 
поступак иступања односно одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, 
права и обавезе запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и 
престанак рада, у складу са законом. 
 Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана 
већином гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству 
надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума. 
 

Заједничко извршавање поверених послова 
 

Члан 120. 
 Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом, 
предложити министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање 
одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и 
уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког 
извршавања поверених послова. 
 Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са 
једном или више општина, односно са градом, заједнички обезбеди извршавање 
одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и 
уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин заједничког 
извршавања поверених послова. 
 Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана 
од дана достављања предлога. 
 Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује 
са једном, односно више општина, односно са градом,споразум о сарадњи којим се 
уређује заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству 
надлежном за локалну самоуправу. 
 Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања  
сагласности Владе Републике Србије. 
  



Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације 
 

Члан 121. 
Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, односно са градом, може 

се предвидети оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге 
организаације. 

У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Општине заједно са надлежним 
органом другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању 
руководиоца заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, 
разрешењу и њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о 
правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општинеу управном 
поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује 
Општинско веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно 
обиму послова које за Општину обавља заједнички орган. 

 
Уступање послова другој општини, односно граду 

 
Члан 122. 

Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје 
надлежности другој општини, односно граду. 

Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове, 
обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму уступљених послова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају 
одлучивање о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине 
у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку 
одлучује Општинско веће, у складу са законом. 

Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање 
одговорна је Општина. 

 
Престанак важења споразума о сарадњи 

 
Члан 123. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине или друге јединице 
локалне самоуправе учеснице споразума. 

Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније 
шест месеци пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о 
томе обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који језакључило више јединица локалне самоуправе, на 
захтев Општине престаје да важи само у делу који се односи на Општину. 

 
Сарадњасајединицамалокалнесамоуправе другихдржава 

 
Члан 124. 

Општинаможедаостварујесарад-
њууобластимаодзаједничкогинтересасајединицама локалне 
самоуправеудругимдржавама, уоквируспољнеполитикеРепубликеСрбије, 
узпоштовањетериторијалногјединстваиправногпореткаРепубликеСрбије, 
ускладусаУставомизаконом.  



 Одлукуосарадњисаодговарајућимтериторијалнимзаједницама, општинамаигра-
довимадоносиСкупштинаопштине, узсагласностВладеРепубликеСрбије. 

СпоразумилидругиактоуспостављањусарадњепотписујепредседникОпштинеили
лицекојеоновласти. 

Актизстава 3. овогчланаобјављујесеи ступа на 
снагупослеприбављањасагласностиВладеРепубликеСрбије. 

 
Удруживањеуасоцијацијеградоваиопштина 

 
Члан 125. 

Општинаможебитиоснивачилиприступатиасоцијацијамаградоваиопшти-
на,радиунапређењаразвојалокалнесамоуправе, 
њенезаштитеиостваривањазаједничкихинтереса. 

Општинаосниваилиприступаасоцијацијамаградоваиопштина које заступају 
интересе свог чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења 
закона и других аката од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе. 

Сарадњасаудружењима идругиморганизацијама 
 

Члан 126. 
 ОрганиОпштинемогусарађиватиса 
удружењима,хуманитарнимидругиморганизацијама, у 
интересуОпштинеињенихграђана. 
 

Учешће у европским интеграцијама 
 

Члан 127. 
Општина у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес 

европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне 
капацитете, у складу са законом и утврђеном политиком Републике Србије. 
 
IX.  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕ 

 
ЗаштитаправаОпштине 

 
Члан 128.   

ЗаштитаправаОпштинеобезбеђујесенаначинипопоступкуутврђеномзаконом. 
 

Покретањепоступказаоценууставностиизаконитости 
 

Члан 129. 
 Скупштинаопштинепокрећепоступакзаоценууставностиизаконитостизаконаили
другогопштегактаРепубликеСрбијекојимсеповређујеправоналокалнусамоуправу. 
 

ПравожалбеУставномсуду 
 

Члан 130. 
 ПредседникОпштинеимаправожалбеУставномсудуакосепојединачнимактомили
радњомдржавногорганаилиорганаОпштинеонемогућававршењенадлежностиОпштине. 

 
Локални омбудсман 

 



Члан 131.   
УОпштинисеможе установитилокални омбудсман. 
Локални омбудсман независно и 

самосталноштитиправаграђанаодповредаучињениходстранеОпштинскеуправекаоиуст
анова, органаиорганизацијакојивршејавнаовлашћења, ачијиоснивачјеОпштина; 
контролишерадОпштинскеуправеиштитиправограђананалокалнусамоуправу, 
акојеречоповредиопштихакатаОпштине. 

Локални омбудсман може имати једног или више заменика. На предлог локалног 
омбудсмана Скупштина општине одлучује о установљењу, о броју заменика и подручју 
њиховог рада, као и о избору заменика. 
 
 
 
 

Самосталностинезависност 
 

Члан 132. 
Локални омбудсманпоступаиделујенаосновуиуоквируУстава, закона, 

потврђенихмеђународнихуговораиопштеприхваћенихправиламеђународногправакаои
статутаОпштине.  

Усвомделовањулокални омбудсмансеруководипринципимазаконитости, 
непристрасности, независностииправичности. 

ОдлукомСкупштинеопштинеближесеуређујуначинобраћањалокалном 
омбудсмануиправилапоступањаирадалокалног омбудсмана. 

 
Поступањелокалног омбудсмана 

 
Члан 133. 

ОпојаваманезаконитогинеправилноградаОпштинскеуправеијавнихслужбикојевр
шејавнаовлашћења, ачијијеоснивачОпштина, којимасекршеправаилиинтересиграђана, 
локални омбудсманупозораваовеорганеислужбе, упућујеимкритике, 
дајепрепорукезарад, 
иницирапокретањепоступаказаотклањањеповредаправаиотомеобавештавајавност. 
 Удоменузаштитељудскихимањинскихправа, локални омбудсман: 

1) пратиостваривањељудскихимањинскихправаидајепрепорукезаунапређењеоства
ривањаљудскихимањинскихправа; 

2) прикупљаинформацијеоприменизаконаидругихпрописаизобластиљудскихправа
иправаналокалнусамоуправу; 

3) састављагодишњиизвештајоостваривањуљудскихимањинскихправа; 
4) обавештаваширујавностокршењуљудскихимањинскихправа; 
5) примаииспитујепредставкекојесеодносенаповредуљудскихимањинскихправа; 
6) посредујеумирномрешавањуспоровавезанихзакршењељудскихправа; 
7) иницирапокретањеодговарајућихпоступакапреднадлежниморганимауслучајукр

шењаљудскихправа; 
8) организујеиучествујеуорганизовањустручнихсастанака, 

саветовањаикампањаинформисањајавностиопитањимазначајнимзаостваривање
људскихимањинскихправа; 

9) иницираиподстичеобразовањеољудскимимањинскимправима; 
10) обављаидругепословеутврђенезаконом, статутомиодлукомСкупштинеопштине. 



Уобављањусвојихнадлежностилокални омбудсмансарађујеса локалним 
омбудсманима у другимјединицама локалне самоуправе, као и са 
ЗаштитникомграђанауРепублици. 

 
Изборлокалног омбудсмана 

 
Члан 134. 

Локалног омбудсмана бира и разрешава Скупштина општине већином од 
укупног броја одборника. 

Предлогзаизборлокалног омбудсманаподносиодборничкагрупа,најмање 
једнатрећинаодборника или радно тело Скупштине општине које обавља послове у 
вези са кадровским питањима.  

Локални омбудсмансебиранапериододпетгодинаиможепоновобитибиран. 
Залокалног омбудсманаможебитибиранолицекоје, 

поредопштихусловазастицањебирачкогправа (држављанство, пунолетство, 
пословнаспособност, пребивалиштенаподручјуОпштине),имастечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, иманајмањепетгодина радног искуства у 
струци,професионалноискуствонапословимауобластизаштитељудскихимањинскихпра
ва, уживаморалниинтегритетиније 
кривичноосуђиванонитисепротивњегаводикривичнипоступак. 

Локални 
омбудсманнеможебитичланполитичкестранкеинеможеобављатиниједнујавнуфункцију
нитибилокојупрофесионалнуделатност. 

 
Разрешење локалног омбудсмана 

 
Члан 135. 

„Локални омбудсмансеразрешавадужностипреистекамандата на образложени 
предлог одборничке групе или најмање једне трећине одборника, под условима и на 
начин предвиђен одлуком из члана 132. став 3. овог статута“. 

Оразрешењулокалног 
омбудсманаодлучујеСкупштинаопштиневећиномодукупногбројаодборника. 

На разрешење заменика локалног омбудсмана сходно се примењују одредбе о 
разрешењу локалног омбудсмана. 
 

ПодношењеизвештајаСкупштиниопштине 
 

Члан 136. 
Локални омбудсмандостављагодишњиизвештајСкупштиниопштине. 
Акопроценидајетопотребнозбогразматрањаодређенихпитања, локални 

омбудсманможеСкупштиниопштинидостављатииванреднеизвештаје. 
Скупштинаопштинеразматраизвештајелокалног 

омбудсмананапрвојнареднојседници. 
 

ПравоприсуствовањаседницамаСкупштинеопштине 
ињенихраднихтела 

 



Члан 137. 
Локални омбудсманимаима 

праводаприсуствујеседницамаСкупштинеопштинеираднихтелаСкупштинеопштине, 
каоидаучествујеурасправикадасе разматра извештај о раду Општинске управе, 
односнорасправљаопитањимаизњеговенадлежности. 
 

Средствазарадлокалног омбудсмана 
 

Члан 138. 
Средствазарадлокалног омбудсманаобезбеђујусеубуџетуОпштине, 

амогусеобезбеђиватиииздругихизвора, ускладусазаконом. 
 
 
 
 
X.  АКТИОПШТИНЕ   
 

АктиОпштине 
 

Члан 139. 
  УвршењупословаизсвојенадлежностиОпштинадоносиодлуке, правилнике, на-
редбе, упутства, решења, закључке, препорукеидругепотребнеакте. 

Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је законом предвиђено да 
одлуку доноси други орган Општине. 

 
ХијерархијаакатаОпштине 

 
Члан 140. 

ОдлукеиопштиактиСкупштинеопштинеморајубитисагласнисазакономиовимста-
тутом. 

АктипредседникаОпштинеиОпштинскогвећаморајубитисагласнисазаконом, 
овимстатутом, одлукамаиопштимактимаСкупштинеопштине. 

АктиОпштинскеуправеморајубитисагласнисазаконом, овимстатутом, одлука-
маиопштимактимаорганаОпштине. 

 
Предлагање прописа и других општих аката 

 Скупштине општине 
 

Члан 141. 
Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине 

општине имају: сваки одборник Скупштине општине, радно тело Скупштине општине, 
Општинско веће и грађани путем грађанске иницијативе. 

 
Објављивањеиступањенаснагу 

општихаката 
 

Члан 142. 
   ОпштиактиорганаОпштинеобјављујусеу „Службеномгласникуопштине Рашка“. 
 Актиизстава 1. овогчланаступајунаснагуосмогданаодданаобјављивања, 
осимакодоносилацупоступкудоношењанеутврдидапостоје нарочитооправданиразло-
зидаистиступинаснагуираније. 



ОсталиактиОпштинеобјављујусеу „Службеномгласникуопштине Рашка“ка-
дајетотимактимапредвиђено. 
 
 
XI. ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕИПРОМЕНАСТАТУТА 
 

АутентичнотумачењеСтатута 
 

Члан 143. 
АутентичнотумачењеСтатутадоносиСкупштинаопштиненапредлогнадлежног 

радног тела Скупштине општине. 
 
 
 

ПоступакзапроменуилидоношењеСтатута 
 

Члан 144.   
ПредлогзадоношењеилипроменуСтатутаопштинеможеподнетинајма-

ње5%грађана са бирачким правом на територијиОпштине, трећинаодборника, пред-
седникОпштинеинадлежнораднотелоСкупштинеопштине. 

Предлогсеподносиуписаномобликусаобразложењем. 
Опредлогуизстава 1. овогчланаСкупштинаодлучујевећиномгласоваодукуп-

ногбројаодборника. 
АкоСкупштинаопштинеодлучидасеприступидоношењуилипромениСтатутаоп-

штине, истим актом одређује Комисију за израду нацрта статута, односно одлуке о про-
мени Статута општине, одређује њене задатке и рок за израду нацрта. 

Нацрт статута, односно одлуке о промени статута утврђује Општинско веће 
већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа. 

О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа 
на начин и у року који одреди Општинско веће. 

Општинско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог статута, 
односно одлуке о промени статута, већином гласова од укупног броја чланова 
Општинског већа. Приликом утврђивања предлога статута, односно одлуке о промени 
статута, Општинско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној 
расправи. 

Скупштинаопштинеусвајастатут, односно одлуку опромениСтатутавећиномгла-
соваодукупногбројаодборника. 
 
XII. ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ 
 

УсклађивањепрописаОпштине 
саовимстатутом 

 
Члан 145. 

ПрописиОпштинеускладићесесаодредбамаовогстатутаурокуодшестмесеци  
одданаступањанаснагуовогстатута. 

ПрописиОпштинеостајунасназидоњиховогусклађивањасаовимстатутом. 
 

Доношење прописа Општине 
 на основу овог статута 

 



Члан 146. 
Одлуке на основу овог статутаСкупштина општине донеће у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу овог статута. 
 

Образовање Изборне комисије 
 и Другостепене изборне комисије 

 
Члан 147. 

Скупштина општине именоваће председника, чланове и секретараИзборне 
комисије и њихове заменике, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог статута. 

Истовремено са именовањем из става 1. овог члана, Скупштина општине 
именоваће председника, чланове и секретара Другостепене изборне комисије. 

 
 

Доношење планских докумената 
у складу са овим статутом 

 
Члан 148. 

Скупштина општине донеће План развоја Општине најкасније до 1.1.2021. 
године. 

Скупштина општине донеће Средњорочни план у складу са законом који уређује 
плански систем РС, почев од средњорочног плана за 2021. годину. 

Важећи документи јавних политика ускладиће се са законом из става 2. овог 
члана, приликом првих измена и допуна тих докумената. 

 
Одложена примена појединих одредаба 

 овог статута 
 

Члан 149. 
Члан 56. у делу који се односи на постављење помоћника председника Општине, 

примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине 
одржаних после ступања на снагу овог статута. 

Члан57. став 1. у делу који се односи на број чланова Општинског 
већа,примењиваће се након спроведених избора за одборнике Скупштине општине 
одржаних после ступања на снагу овог статута. 
 Члан 162. став 1. тачка 2), која се односи на спровођење обавезног поступка јавне 
расправе за планирање инвестиција у одлуци о буџету, примењиваће се почев од 
припреме Одлуке о буџету за 2019. годину. 

 
ПрестанакважењаСтатута 

 
Члан 150.   

Даномступањанаснагуовогстатута, престаједаважиСтатутопштине Рашка („Слу-
жбенигласникопштине Рашка“,  број 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 и 155/16). 

 
Ступањенаснагу 

 
Члан 151.   

Овајстатутступанаснагуосмогданаодданаобјављивањау „Службеномгласникуоп-
штине Рашка“.  

 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА 
   I Број: 06-VIII-38/2018-1 
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