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ЗАКОН
О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се систем локалне самоуправе, јединице локалне
самоуправе, начин и услови њиховог формирања, послови локалне самоуправе,
органи јединица локалне самоуправе, међусобни односи скупштине јединице
локалне самоуправе и градоначелника, односно начелника општине, имовина и
финансирање јединица локалне самоуправе, акти и јавност рада органа јединица
локалне самоуправе, поступак надзора над радом органа јединица локалне
самоуправе, облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња
органа јединица локалне самоуправе, однос републичких органа и органа
јединице локалне самоуправе, заштита права локалне самоуправе, као и друга
питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне
самоуправе.
________________
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), уређују се питања која су од значаја за организацију и функционисање локалне
самоуправе у Републици Српској. Локална самоуправа као једно од темељних уставних
начела у искључивој је надлежности Републике Српске и њених институција, а што је у
складу са чланом 3 Устава Босне и Херцеговине.
Чланом 5. Устава Републике Српске, утврђено је да се уставно уређење
Републике, између осталог, темељи на локалној самоуправи. Чланом 102. Устава
прописано је да се систем локалне самоуправе уређује законом.
Овај закон не бави се питањима територијалне организације Републике Српске,
јер је ова област уређена посебним законом.
Предмет овог закона су питања која се могу груписати у три групе:
1. Јединице локалне самоуправе и њихов правни статус,
2. Органи јединица локалне самоуправе и њихове надлежности и
3. Организација и функционисање органа јединица локалне самоуправе и
сарадња јединица локалне самоуправе.
Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овом закону за означавање мушког или
женског рода подразумијевају оба пола.
________________
Овим чланом обезбјеђује се принцип родне равноправности за изразе који се
користе у овом закону.
Члан 3.
(1) Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко својих
слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању
заједничких интереса становника јединице локалне самоуправе, као и право и
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способност органа јединице локалне самоуправе да регулишу и управљају, у
границама закона, јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у
интересу локалног становништва.
(2) Локална самоуправа остварује се у градовима, односно општинама, а
извршавају је органи јединица локалне самоуправе и грађани у складу са Уставом
Републике Српске (у даљем тексту: Устав), законом и статутом јединице локалне
самоуправе.
(3) Народна скупштина Републике Српске (у даљем тексту: Народна
скупштина) утврђује стратешке правце развоја локалне самоуправе.
________________
Овим чланом у ставу 1. дефинише се појам локалне самоуправе. Дефиниција
локалне самоуправе усклађена је са чланом 3. Европске повеље о локалној самоуправи,
којим је утврђено да локална самоуправа подразумијева, право и осопосбљеност
локалних власти, да у границама закона, регулишу и руководе знатним дијелом јавних
послова, на основу властите одговорности и у интересу локалног становништва. Ово
право локалне власти врше путем савјета и скупштина, састављених од чланова
изабраних на слободним изборима, тајним гласањем, на бази непосредног, општег, за
све једнаког бирачког права, с тим да ово право ни у ком смислу неће дерогирати
зборове грађана, референдуме или било који други облик непосредног учешћа грађана
у одлучивању, тамо гдје су они предвиђени статутом.
У ставу 2. овог члана утврђује се да се локална самоуправа остварује у
градовима и општинама и одређују се субјекти који је извршавају - органи јединица
локалне самоуправе и грађани.
У ставу 3. овог члана утврђено је да Народна скупштина Републике Српске
утврђује стратешке правце развоја локалне самоуправе, што представља правни основ
за доношење Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период
2017-2021. година.
Народна скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници одржаној 20. јула
2017. године, донијела Одлуку о усвајању стратегије развоја локалне самоуправе у
Републици Српској за период 2017-2021. године („Службени гласник Републике
Српске“, број 73/17), која је ступила је на снагу 11. августа 2017. године.
Члан 4.
(1) На основу резултата посљедњег пописа становништва, јединице локалне
самоуправе обезбјеђују пропорционалну заступљеност конститутивних народа и
група Осталих у органима јединице локалне самоуправе, укључујући
функционере јединица локалне самоуправе који се не бирају директно:
предсједника и потпредсједника скупштине јединице локалне самоуправе и
замјеника градоначелника, односно начелника општине.
(2) Предсједник скупштине јединице локалне самоуправе и градоначелник,
односно начелник општине не могу бити из реда истог конститутивног народа и
група Осталих, осим ако један конститутивни народ има надполовичну већину
према посљедњем попису становништва.
(3) Статутом и општим актима органа јединице локалне самоуправе
укључујући и акте који се односе на унутрашњу организацију градске, односно
општинске управе утврђују се конкретни начини обезбјеђења пропорционалне
заступљености конститутивних народа и група Осталих у органима јединице
локалне самоуправе.
________________
3

Чланом 1. Устава Републике Српске, утврђено је да су, конститутивни народи у
Босни и Херцеговини Срби, Бошњаци и Хрвати, Остали и грађани равноправни и без
дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској. Равноправност
конститутивних народа и Осталих у вршењу власти подразумијева и њихово право да
учествују у локалној самоуправи, према пропорционалној заступљености у
становништву на основу резултата посљедњег пописа становништва.
Пропорционална заступљеност у вршењу власти на локланом нивоу односи се у
првом реду на функционере јединице локалне самоуправе који се посредно бирају –
замјеник градоначелника, односно начелника општине, предсједник и потпредсједник
скупштине јединице локалне самоуправе.
Посебна ограничења односе се на оне јединице локалне самоуправе у којима
ниједан од конститутивних народа нема натполовичну већину према посљедњем
попису становништва. У тим јединицама локалне самоуправе предсједник скупштине
јединице локалне самоуправе не може бити из реда истог конститутивног народа и
групе Осталих из којих је градоначелник, односно начелник општине који је изабран на
непосредним изборима.
Обавеза органа јединице локалне самоуправе је да статутом и другим општим
актима, укључујући и правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у градској, односно општинској управи, уреди начин обезбјеђења
пропорционалне заступљености, имајући у виду и обавезу примјене прописа из области
рада и запошљавања који захтијевају недискриминацију у овим областима.
Члан 5.
Јединица локалне самоуправе има својство правног лица.
________________
Јединица локалне самоуправе у складу са законом има својство правног лица и у
правном промету учествује као свако друго правно лице, на начин да стиче права и
преузима обавеза без ограничења, у складу са надлежностима утврђеним законом.
Јединицу локалне самоуправе у правним пословима заступа и представља
градоначелник, односно начелник општине.
Члан 6.
(1) Јединица локалне самоуправе може да има грб и заставу (у даљем
тексту: симболи).
(2) Јединица локалне самоуправе може да има празник.
(3) Празник, облик, садржај и употреба симбола уређују се статутом
јединице локалне самоуправе у складу са законом.
(4) Грб јединице локалне самоуправе мора бити сачињен и описан по
правилима хералдике.
(5) Симболи имају садржаје који изражавају историјско, културно и
природно обиљежје јединице локалне самоуправе и не могу бити у истовјетном
или модификованом облику са симболима држава или са знаком политичке
странке, привредног друштва, установе, другог правног лица или организације.
(6) У јединицама локалне самоуправе које имају статус града,
градоначелник у свечаним и протоколарним приликама носи посебно обиљежје,
односно знамење града (инсигнија), чији изглед и садржај прописује скупштина
града у складу са упутством које доноси министар управе и локалне самоуправе (у
даљем тексту: министар).
________________
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Симболи јединице локалне самоуправе указују на њену посебност у односу на
друге јединице локалне самоуправе и изражавају њене историјске, културне и природне
карактеристике.
Закон прописује могућност да јединица локалне самоуправе има грб и заставу,
као симболе чији облик, садржај и употребу уређује статутом, у складу са законом.
Ограничења у односу на облик и садржај симбола су:
- да грб треба да буде сачињен и описан у складу са правилима хералдике,
- да симболи имају садржаје који изражавају историјско, културно и природно
обиљежје јединице локалне самоуправе и
- да симболи не смију да буду истовјетном или у модификованом облику са
симболима држава, односно са знаком политичке странке, привредног друштва,
установе, другог правног лица или организације.
Јединица локалне самоуправе може да има празник, који уређује статутом, у
складу са законом.
Садржај и облик симбола јединице локалне самоуправе не смију да угрожавају
колективна национална и друга права конститутивних народа и Осталих.
Употреба симбола јединица локалне самоуправе уређује се статутом и посебном
одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, у складу са законом.
Закон прописује и да градоначелник у свечаним и протоколарним приликама,
као што су дан града, републички празници које јединица локалне самоуправе
обиљежава пригодним манифестацијама, пријем истакнутих чланова заједнице или
страних делегација, додјела награда и признања и сл., носи посебно обиљежје, односно
знамење града (инсигнија), чији изглед и садржај прописује скупштина града у складу
са упутством које доноси министар управе и локалне самоуправе. Садржај и изглед
инсигније одражва историјско, културно и природно обиљежје јединице локалне
самоуправе и не може да угржава колективна национална и друга права
конститутивних народа, Осталих и грађана.

Члан 7.
(1) Јединица локалне самоуправе има своју имовину.
(2) Имовином јединице локалне самоуправе управљају органи јединице
локалне самоуправе, у складу са законом.
________________
Јединица локалне самоуправе учествује у правном промету преузимајући права
и обавезе у циљу извршавања надлежности и има својство правног лица. Такав статус
јединице локалне самоуправе, даје јој право да може бити власник имовине, покретне и
непокретне, коју стиче на начин прописан законом и коју користи у циљу остваривања
својих надлежности, а у интересу локалног становништва.
У име јединице локалне самоуправе, о располагању њеном имовином одлучују
органи јединице локалне самоуправе, на начин да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси одлуку о прибављању, управљању и располагању имовином
јединице локалне самоуправе и градоначелник, односно начелник општине на начин да
спроводи локалну политику, извршава буџет јединице локлане самоуправе и
обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине. Одлуке које се односе на
располагање непокретностим могу бити предмет надзора у складу са овим законом.
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ГЛАВА II
ОПШТИНА И ГРАД
Члан 8.
Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе, која се
формира за дио насељеног мјеста, за једно насељено мјесто или за више насељених
мјеста.
________________
Општина је дефинисана као основна територијална јединица локалне
самоуправе, која се формира за:
- дио насељеног мјеста,
- једно насељено мјесто или
- више насељених мјеста.
Подручје за које се образује општина од великог је значаја за организацију и
функционисање локалне самоуправе. Територијална организација врло је значајно
политичко и друштвено питање, које се у великој мјери одражава на ефикасност
локалне самоуправе у цјелини.
Територијална организација Републике Српске, подручје јединице локалне самоуправе,
поступак територијалне промјене као и друга питања која се тичу територијалне
организације, уређена су Законом о територијалној организацији Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", бр. 69/09, 70/12, 83/14 и 106/15).
Члан 9.

(1) Општина има назив.
(2) Назив општине одређује се законом, по правилу, према називу
насељеног мјеста у коме је сједиште општине.
(3) Назив општине не може садржавати лично име.
(4) Сједиште општине утврђује се статутом општине, у складу са законом.
________________
Назив општине утврђује се законом којим је уређена територијална организација
Републике Српске и у правилу је истовјетан са називом насељеног мјеста у коме је
сједиште општине. Сједиште општине уређује се статутом.
У погледу назива општине, једино ограничење је да назив не може да садржава
лично име.
Члан 10.
(1) Град се може успоставити законом на урбаном подручју које чини
јединствену географску, социјалну, економску, историјску и територијалну
цјелину са одговарајућим нивоом развоја и ако:
1) има више од 50.000 становника и
2) у посљедње три године на основу одлуке о утврђивању степена
развијености јединица локалне самоуправе има статус развијене
јединице локалне самоуправе.
(2) Изузетно од става 1. тачка 1) овог члана општина може стећи статус
града без обзира на број становника, ако је стопа запослености на подручју
општине изнад републичког просјека.
(3) Територија за коју се формира град представља природну географску
цјелину, економски повезан простор који посједује изграђену комуникацију међу
насељеним мјестима са сједиштем града као гравитационим центром.
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________________
Локална самоуправа у Републици Српској остварује се у градовима и
општинама, као јединицама локалне самоуправе. Општина је основни облик јединице
локалне самоуправе, али се посебним законом може основати и град као јединица
локалне самоуправе, којим се уређују основана питања од значаја за статус,
организацију и функционисање града као јединице локалне самоуправе.
Посебним законима статус града стекле су сљедеће јединице локалне
самоуправе: Бања Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Требиње и Зворник, док је Источно
Сарајево једини град у Републици Српској чије подручје чини шест општина.
Да би општина стекла статус града потребно је да се утврди, да представља
кохерентну географску, економску, историјску и територијалну цјелину са
одговарајућим нивоом развоја, те да територија за коју се формира град представља
природну, географску цјелину, економски повезан простор који посједује изграђену
комуникацију међу насељеним мјестима са сједиштем града као гравитационим
центром.
Закон, за разлику од раније важећег Закона о локалној самоуправи, приписује
услове за стицање статуса града и то:
- да има више од 50 000 становника и
- да је у посљедње три године на основу одлуке о утврђивању степена
развијености јединица локалне самоуправе имао статус развијене јединице
локалане самоуправе.
Ова два услова морају бити испуњена, с тим да Закон прописује и изузетак.
Наиме, општина може стећи статус града без обзира на број становника, ако је стопа
запослености на подручју општине изнад републичког просјека. Мада то Закон не
прописује, релевантни су подаци о стопи запослености за претходну годину и годину у
којој се подноси захтјев за стицање статуса града.
Члан 11.
(1) Град који у свом саставу нема општина, поред надлежности које се овим
законом додјељују општини може да организује:
1) послове правног заступања пред судовима и другим органима у
имовинско-правним споровима, у споровима наплате за накнаде и
услуге и у радним споровима у складу са законом и
2) наплату, контролу наплате и принудну наплату изворних прихода
буџета града.
(2) Изузетно од става 1. овог члана град може да организује издавање
заједничког рачуна за извршене услуге јавних предузећа, односно привредних
друштава чији је оснивач, као и за накнаде и друге приходе које утврђују органи
града у складу са законом.
(3) Законом се граду могу додијелити и додатне надлежности.
________________
Град као јединица локалне самоуправе може у свом саставу да има више
општина или да буде организован без општина, што се утврђује законом којим се град
оснива.
Град располаже ресурсима од значаја за остваривање локалне самоуправе
(финансијски, кадровски, јавне и друге службе и капацитети), због чега је дата
могућност Републици да на град пренесе и додатне надлежности, а не само
надлежности које су пренесене општини.
Овим законом, утврђене су нове надлежности за градове који у свом саставу
немају општине и то:
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-

послови правног заступања пред судовима и другим органима у имовинскоправним споровима, у споровима наплате за накнаде и услуге и у радним
споровима у складу са законом и
- наплата, контрола наплате и принудну наплату изворних прихода буџета града.
Град може да организује издавање заједничког рачуна за извршене услуге јавних
предузећа, односно привредних друштава чији је оснивач, као и за накнаде и друге
приходе које утврђују органи града у складу са законом.
Организовање и преузимање ових послова подразумијева измјену, или
доношење секторских прописа. Закон је прописао рокове за усклађивање тих прописа
са Законом о локалној самоуправи и рокове у којима градови требају организовати
извршавање ових послова.
Овим законским рјешењем дјелимично је напуштен концепт монотипске
локалне самоуправе, по којем све јединице локалне самоуправе имају исте
надлежности.

Члан 12.
Град који у свом саставу има више општина:
1) има цјелокупне регулаторне надлежности на плану урбаног планирања,
коришћења земљишта, заштите животне средине и урбанистичких планова,
2) извршава све надлежности које су законом додијељене општинама на
подручју водоснабдијевања, канализације, јавног превоза, управљања отпадом,
средњег образовања, здравствене заштите, туризма и трговине, противпожарне и
цивилне заштите,
3) прикупља и наплаћује властите приходе и управља градском имовином,
4) организује инспекцијски надзор који се законом додјељује општини,
5) спроводи законе и прописе града,
6) успоставља одговарајуће облике координације којима се обезбјеђује да
општине у његовом саставу остварују своје функције на јединствен и ефикасан
начин и
7) остварује и остале надлежности утврђене законом и статутом града.
________________
Односи између града који у свом саставу има више општина и општина, у
погледу одређивања дјелокруга послова града може бити уређен на начин да су
послови локалне самоуправе:
- пренесени са општине на град или
- подијељени између града и општина у његовом саставу или
- град има посебне изворне послове, који су у искључивом дјелокругу града.
Овим закон у надлежност града који у свом саставу има више општина дате су
надлежности у сљедећим областима:
- регулаторне надлежности урбаног планирања, кориштења земљишта и заштите
околине,
- водоснабдијевања и канализације, јавног превоза, управљања чврстим отпадом,
средњег образовања, здравствене заштите становништва, туризма, трговине,
противпожарне и цивилне заштите,
- прикупљање градских прихода,
- управљање градском имовином,
- извршавање непосредног инспекцијског надзора пренесеног на општине,
- извршавање одлука и других општих аката органа града,
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- оснива градску управу,
- координације остваривања надлежности општина у саставу града и
- извршавање других јавних послова утврђених законом и статутом града.
На овај начин постигнуто је да:
- град и општине у његовом саставу имају подијељене надлежности и свака
јединица локалне самоуправе извршава локалне послове који су јој дати у надлежност,
- не нарушава се самосталност и одговорност општина у саставу града у погледу
извршавања послова у њиховом дјелокругу,
- наглашава се значај координирајуће улоге града у односу на општине у
његовом саставу, што доприноси квалитетнијем извршавању јавних послова који су у
дјелокругу општине.
У Републици Српској подручје града Источно Сарајево чине подручја општина:
Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Соколац, Пале и Трново.
Члан 13.
(1) Општине у саставу града имају право да обављају све надлежности
општине које законом или статутом нису додијељене граду.
(2) Статутом града и статутима општина у његовом саставу уређују се
питања из става 1. овог члана.
________________
Овим чланом гарантује се право и дужност општина у саставу града да обављају
све јавне послове у надлежности јединице локалне самоуправе, који законом или
статутом града нису дате у надлежност града (пресумпција надлежности у извршавању
локалних послова у корист градских општина).
Основни акт којим се уређују међусобни односи градских општина и града је
статут, који се доноси у складу са прописима о локалној самоуправи и закону о
стицању статуса града.
Члан 14.
Одредбе овог закона које се односе на општину примјењују се и на град, ако
овим законом није другачије одређено.
________________
Овим чланом утврђује се да се одредбе овог закона које се односе на општину
примјењују и на град, ако Законом није другачије уређено.
С тим у вези надлежности градова утврђене су:
- Законом о локалној самоуправи,
- посебним законом којим се оснива град као јединица локалне самоуправе и
- посебним прописима којима се уређују надлежности јединица локалне
самоуправе у одређеним областима.
За разлику од раније важећег Закона о локалној самоуправи, овај закон је у
члану 11. прописао посебне надлежности за градове који у свом саставу немају
општине. Такође, град може да организује издавање заједничког рачуна за извршене
услуге јавних предузећа, односно привредних друштава чији је оснивач, као и за
накнаде и друге приходе које утврђују органи града у складу са законом.
Надаље, Закон о локалној самоуправи прописао је да градоначелник може да
постави градског менаџера, градског архитекту, односно просторног планера. Дакле,
овај закон је по први пут прописао посебне надлажности за градове и напустио концепт
истих надлежности за све јединице локалне самоуправе.
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Члан 15.
(1) Општина која испуњава услове предвиђене чланом 10. овог закона може
да поднесе захтјев да јој се додијели статус града.
(2) Одлуку о покретању поступка из става 1. овог члана доноси скупштина
општине.
(3) Одлука из става 2. овог члана доставља се Влади Републике Српске (у
даљем тексту: Влада) и садржи релевантне информације и податке који
оправдавају захтјев за додјелу статуса града.
(4) Уз захтјев се доставља елаборат којим се оправдава захтјев, а који
садржи:
1) податке о распореду јавних установа неопходних за функционисање
града,
2) податке о природним ресурсима, изграђеним привредним капацитетима
и инфраструктури који обезбјеђују одговарајуће изворе прихода и економски
развој,
3) податке о јавним приходима прикупљеним на подручју општине,
4) податке којима се доказује способност изградње, развоја и одржавања
инфраструктуре и
5) друге податке којима се оправдава поднесени захтјев.
(5) Влада разматра захтјев и уколико су испуњени услови прописани овим
законом за стицање статуса града подноси Народној скупштини нацрт закона о
граду.
________________
Овим чланом уређује се поступак додјеле статуса града као јединице локалне
самоуправе од стране једне општине, а који се спроводи у четири фазе:
1. подношење захтјева за додјелу статуса града од стране скупштине општине
на основу властите оцјене да испуњава услове за стицање статуса града, који су
прописани чланом 10. Закона о локалној самоуправи,
2. достављање захтјева и одлуке скупштине општине Влади Републике Српске
са релевантним информацијама којима се доказује испуњавање прописаних услова,
Уз захтјев се доставља елаборат којим се оправдава захтјев, а који садржи:
1) податке о распореду јавних установа неопходних за функционисање града,
2) податке о природним ресурсима, изграђеним привредним капацитетима и
инфраструктури који обезбјеђују одговарајуће изворе прихода и економски развој,
3) податке о јавним приходима прикупљеним на подручју општине,
4) податке којима се доказује способност изградње, развоја и одржавања
инфраструктуре и
5) друге податке којима се оправдава поднесени захтјев.
3. Влада разматра захтјев за стицање статуса града и уколико су испуњени
законом прописани услови подноси нацрт закона о додјели статуса града и
4. Народна скупштина разматра закон и одлучује о закону у редовној
скупштинској процедури.
Поступак покретања иницјативе за додјелу статуса града уређује се статутом и
пословником скупштине, нарочито у погледу непосредног учешћа грађана поводом ове
иницијативе, а ако ово питање није посебно уређено, примјењује се поступак
одлучивања прописан за доношење других одлука из надлежности скупштине општине.
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Члан 16.
(1) Двије или више сусједних општина које чине јединствено урбано
подручје и испуњавају услове из члана 10. овог закона могу да поднесу захтјев да
им се додијели статус града, који ће у свом саставу имати двије или више
општина, односно подручја општина које су поднијеле захтјев за додјелу статуса
града.
(2) Одлуци за покретање поступка по захтјеву из става 1. овог члана
претходи референдум, који се организује у свакој заинтересованој општини, у
складу са законом.
(3) Уколико се грађани на референдуму о одлуци из става 2. овог члана
изјасне прописаном већином у свим заинтересованим општинама, скупштине
општина захтјев за додјелу статуса града достављају Влади.
(4) Уз захтјев се достављају:
1) елаборат којим се оправдава захтјев који садржи податке прописане
чланом 15. став 4. т. 1) до 5) овог закона,
2) нацрт статута града у коме се наводе надлежности које ће извршавати
органи града и приједлог за расподјелу прихода и расхода између града и општина
у његовом саставу,
3) попис имовине која припада граду и
4) приједлози додатних надлежности и послова који се могу пренијети
граду.
(5) Влада разматра захтјев и уколико су испуњени услови из ст. 1. до 4. овог
члана, подноси Народној скупштини нацрт закона о граду.
________________
Овим чланом се уређује поступак стицања статуса града на захтјев двије или
више сусједних општина да им се додијели статус града, које чине јединствено урбано
подручје, а који се спроводи у сљедећим фазама:
1. подношење захтјева за додјелу статуса града од стране скупштина сусједних
општина, која садржи неопходне информације о испуњавању услова из члана 10.
Закона о локалној самоуправи,
2. доношење одлуке о покретању поступка додјеле статуса града на
референдуму који се организује у свакој од заинтересованих општина, у складу са
законом,
3. одлука о покретању поступка, са релевантним информацијама којима се
доказује испуњавање прописаних услова и нацртом статута будућег града и попис
имовине која припада граду, доставља се Влади Републике Српске, која разматра
захтјев и информације достављене уз захтјев, те одлучује о основаности покренутог
поступка.
Уз захтјев се доставља елаборат којим се оправдава захтјев и који садржи:
1) податке о распореду јавних установа неопходних за функционисање града,
2) податке о природним ресурсима, изграђеним привредним капацитетима и
инфраструктури који обезбјеђују одговарајуће изворе прихода и економски развој,
3) податке о јавним приходима прикупљеним на подручју општине,
4) податке којима се доказује способност изградње, развоја и одржавања
инфраструктуре и
5) друге податке којима се оправдава поднесени захтјев.
4. Влада разматра захтјев и уколико су испуњени услови за стицање статуса
града утврђује нацрт закона о додјели статуса града и
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5. Народна скупштина разматра закон и доноси закон у редовној скупштинској
процедури.
Иницијатива за додјелу статуса града, одлука о покретању поступка за додјелу
статуса града и нацрт статута града морају бити у истовјетном тексту, због чега органи
општина које иницирају ове активности дјелују координисано.

ГЛАВА III
ПОСЛОВИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Послови јединице локалне самоуправе
Члан 17.
(1) Град, односно општина (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе)
има све надлежности прописане овим законом, као и друге надлежности које су јој
пренесене другим законом.
(2) Јединица локалне самоуправе има право да се бави свим питањима од
локалног интереса која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена
неком другом нивоу власти.
(3) Јединица локалне самоуправе остварује своје надлежности у складу са
Уставом, законом и статутом.
________________
Надлежности јединице локалне самоуправе су једно од кључних питања од
значаја за организацију и функционисање локалне самоуправе, али и укупног уставног
и друштвеног уређења Републике Српске.
Надлежности јединице локалне самоуправе подразумијевају одређене јавне
послове који су дати органима јединице локалне самоуправе да их извршавају, у
интересу локалног становништва. Оне представљају право, али и дужност органа
једнице локалне самоуправе да извршавају одређене јавне послове, на начин прописан
уставом и законом.
Надлежности јединица локалне самоуправе прописане су:
- Законом о локалној самоуправи и
- секторским законима у појединим областима, с тим да се у тим прописима
законодавац треба придржавати основних принципа локалне самоуправе, а прије свега
принципа одговорности јединице локалне самоуправе у вршењу јавних послова и
обавеза републичког нивоа власти да локалној самоуправи, обезбиједи потребна
средства за ефикасно извршавање пренесених надлежности.
Законом о локалној самоуправи се, углавном, дефинишу управни послови из
самосталног дјелокруга локалне самоуправе, а секторским законодавством послови
републичке управе који се преносе на органе јединица локалне самоуправе (пренесени
дјелокруг).
У погледу надлежности јединица локалне самоуправе, као једног од
најзначајнијих питања политичког односа између локалне самоуправе и централне
власти, важи правило пресумпције надлежности у корист јединица локалне самоуправе,
из којег произлази да су јединице локалне самоуправе надлежне за извршење свих
јавних послова који нису у дјелокругу републичких органа. Такође, Европском
повељом о локалној самоуправи утврђено је да ће се јавни послови по правилу, вршити
прије свега од старне оних власти које су најближе грађанима, те да ће повјерена права
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локалним властима бити пуна и искључива и не смију бити ускраћена или ограничена
од неке друге централне власти, осим у случајевима предвиђеним законом.
Извршавање надлежности органа јединица локалне самоуправе, заснива се на
начелу законитости, које подразумијева да органи јединица локалне самоуправе своје
надлежности извршавају у складу са овлашћењима и поступцима прописаним законом.
1.1. Самостални послови
Члан 18.
Самосталне надлежности јединице локалне самоуправе обухватају сљедеће:
1) у области организовања рада и управљања јединицом локалне
самоуправе:
1. усвајање стратегије, односно програма развоја јединице локалне
самоуправе,
2. усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног
уређења за подручје јединице локалне самоуправе,
3. доношење буџета и финансијских извјештаја буџета,
4. уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и
пословног простора,
5. организовање комуналне полиције,
6. послове инспекцијског надзора, у складу са законом,
7. организовање послова локалног економског развоја,
8. управљање и располагање имовином јединице локалне
самоуправе,
9. оснивање и уређење градске, односно општинске управе,
10. вршење имовинско-правних послова, у складу са законом,
11. наплату, контролу наплате и принудну наплату прихода јединице
локалне самоуправе, у складу са законом,
12. послове правног заступања јединице локалне самоуправе, у
складу са законом,
13. послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу,
14. доноси програм мјера за постизање равноправности полова,
15. обезбјеђивање извршавања закона и других прописа,
2) у области пружања услуга:
1. обављање специфичних функција у области културе, образовања,
спорта, здравства и социјалне заштите, цивилне заштите, информација,
занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине,
2. уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности:
производња и испорука воде, гаса, топлотне енергије, јавни превоз лица у
градском и приградском саобраћају, пречишћавање и одводња отпадних
вода, погребна дјелатност, одржавање уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних
површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских вода и других
вода са јавних површина, чишћење јавних површина у насељеним мјестима
и друге комуналне дјелатности, у складу са законом,
3. оснивање привредних друштава, установа и других организација
ради пружања услуга из њихове надлежности, уређење њихове
организације и управљање и
4. уређивање и обезбјеђивање изградње, одржавања и коришћења
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јавних објеката и комуналне инфраструктуре за обављање функција
јединице локалне самоуправе.
________________
Послове из самосталног дјелокруга локалне самоуправе карактерише сљедеће:
- финансирају се из средстава које јединице локалне самоуправе оствари из
властитих извора,
- самосталност у управном одлучивању,
- надлежни републички орган може контролисати само законитост одлучивања у
пословима самосталног дјелокруга, не упуштајући се у цјелисходност донесених
одлука,
- контрола управног одлучивања остварује се у управном спору.
Законом су дефинисани послови из самосталног дјелокруга јединице локалне
самоуправе који имају карактер регулаторних радњи и управљања јединицом локалне
самоуправе и послови који имају карактер локалних услуга.
У области регулаторних радњи и управљања јавним пословима јединица
локалне самоуправе овлашћена је да:
- усваја стратегије, планове, програме и друга планска документа у самосталном
дјелокругу (у области управљања простором, локалним финансијама, локалним
економским развојем),
- располаже властитом имовином,
- оснива и организује градску, односно општинску управу, у складу са
потребама и начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста, у
складу са надлежностима из самосталног и пренесеног дјелокруга, укључујући
инспекцијски надзор и послове комуналне полиције и
- обезбјеђује извршење закона и послова из пренесеног дјелокруга.
Јединица локалне самоуправе у области пружања локалних услуга, одлучује о
питањима из комуналних и других области која су од значаја за локално становништво.
Јединица локалне самоуправе је одговорна за пружање услуга у области:
- комуналних дјелатности, на начин уређен посебним законом и
- изградње и кориштења јавних објеката и комуналне инфраструктуре.
Послове јавних услуга јединица локалне самоуправе врши:
- преко градске, односно општинске управе, што остварује мањим дијелом,
- преко привредних друштава или јавних установа (јавних служби), које
јединица локалне самоуправе оснива самостално или заједно са другим правним
лицима или физичким лицима у складу са законом,
- путем јавног и приватног партнерства,
- закључењем уговора о јавним набавкама са привредним друштвима,
установама или другим лицима.
Ако јединица локалне самоуправе пружа услуге локалном становништву путем
других правних лица има надлежности да уређује њихову организацију и управљање,
да врши надзор над пружањем услуга путем разматрања извјештаја, непосредног
инспекцијског надзора као и друге облике контроле дефинисане у одлуци о оснивању
привредног друштва или установе, односно уговора о јавном и приватном партнерству
или другог облигационог односа.
Члан 19.
Јединица локалне самоуправе у области просторног планирања и грађења
има сљедеће надлежности:
1) усвајање докумената просторног уређења и обезбјеђивање њиховог
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спровођења,
2) праћење стања уређења простора и насеља на својој територији,
3) издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних
дозвола, у складу са надлежностима прописаним посебним законом,
4) обезбјеђивање коришћења грађевинског земљишта, давање грађевинског
земљишта на коришћење, утврђивање накнаде за уређивање и коришћење
грађевинског земљишта и бригу о његовом уређивању, унапређивању и заштити,
5) обезбјеђивање услова за уређење насеља и коришћење јавних и других
површина, одређивање простора за паркирање и уређивање услова и начин
њиховог коришћења и управљања, уређивање начина одлагања комуналног
отпада и одређивање подручја на којима се могу обављати одређене врсте
пословних дјелатности,
6) обезбјеђивање услова и одређивање начина изградње, односно
постављање и уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и
на неизграђеном грађевинском земљишту и одређивање услова за уклањање
објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за
сусједне објекте и безбједност саобраћаја и
7) друге надлежности у складу са законом.
________________
Област просторног планирања и грађења, једна је од основних надлежности
органа јединице локалне самоуправе, посредством којих управља простором на начин
да обезбјеђује услове за остваривање интереса локалног становништва, те ствара услове
за локални економски и социјални развој.
У области просторног планирања и грађења јединица локалне самоуправе има
сљедеће надлежности:
- усвајање докумената просторног уређења и обезбјеђивање њиховог
спровођења,
- праћење стања уређења простора и насеља на својој територији,
- издавање локацијских услова, грађевинских дозвола и употребних дозвола, у
складу са надлежностима прописаним посебним законом,
- обезбјеђивање коришћења грађевинског земљишта, давање грађевинског
земљишта на коришћење, утврђивање накнаде за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и бригу о његовом уређивању, унапређивању и заштити,
- обезбјеђивање услова за уређење насеља и коришћење јавних и других
површина, одређивање простора за паркирање и уређивање услова и начин њиховог
коришћења и управљања, уређивање начина одлагања комуналног отпада и одређивање
подручја на којима се могу обављати одређене врсте пословних дјелатности,
- обезбјеђивање услова и одређивање начина изградње, односно постављање и
уклањање објеката на јавним површинама у насељеним мјестима и на неизграђеном
грађевинском земљишту и одређивање услова за уклањање објеката који представљају
непосредну опасност за живот и здравље људи, за сусједне објекте и безбједност
саобраћаја и друге надлежности утврђене посебним законом.
Законом о локалној самоуправи наведене су само неке од надлежности јединица
локалне самоуправе у области просторног планирања и грађења.
Члан 20.
Јединица локалне самоуправе у области стамбено-комуналних дјелатности
има сљедеће надлежности:
1) прописује правила одржавања реда у зградама,
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2) одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима
прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних
интервенција у зградама,
3) прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем зграда,
4) одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те
висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним
законом којим је уређено њихово коришћење,
5) одлучује о организовању послова одржавања зграда којима управља,
висини накнаде за закуп и утврђује критеријуме и начине плаћања трошкова
одржавања пословних просторија и станова у којима се обавља пословна
дјелатност,
6) обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне
станове и заједничке просторије у зградама и обавља и друге законом утврђене
послове у области становања,
7) обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих,
материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и
комуналне инфраструктуре,
8) обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробаља и
одређује услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,
9) обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних
путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује
управљање тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу,
10) обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у
области безбједности саобраћаја,
11) обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који
се обавља на територији јединице локалне самоуправе и ауто-такси превоза,
12) обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и
инспекцијски надзор и
13) друге надлежности у складу са законом.
________________
Надлежност јединица локлане самоуправе у области стамбено-комуналних
дјелатности, једна је од надлежности која има велики значај за квалитет живота грађана
у граду, односно општини. Ове надлежности органи јединица локалне самоуправе
извршавају у складу са посебним прописима из области комуналних дјелатности,
одржавања станова и пословних простора, безбједности саобраћаја и сл.
У овој области најзначајније надлежности јединице локалне самоуправе су:
- прописује правила одржавања реда у зградама,
- одлучује о увођењу посебне накнаде за етажне власнике, под условима
прописаним посебним законом, ради обезбјеђења средстава за радове хитних
интервенција у зградама,
- прописује услове и обезбјеђује надзор над одржавањем зграда,
- одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину
закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом
којим је уређено њихово коришћење,
- одлучује о организовању послова одржавања зграда којима управља, висини
накнаде за закуп и утврђује критеријуме и начине плаћања трошкова одржавања
пословних просторија и станова у којима се обавља пословна дјелатност,
- обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и
заједничке просторије у зградама и обавља и друге законом утврђене послове у области
становања,
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- обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних
и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне
инфраструктуре,
- обезбјеђује локације и услове за изградњу и одржавање гробаља и одређује
услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,
- обезбјеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева,
сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање
тим путевима и улицама и одобрава њихову изградњу,
- обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области
безбједности саобраћаја,
- обезбјеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника који се
обавља на територији јединице локалне самоуправе и ауто-такси превоза,
- обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности и инспекцијски
надзор .
Јединице локалне самоуправе надлежности из ове области остварује
посредством:
- надлежног одјељења или службе градске, односно општинске управе (у првом
реду, одјељења надлежног за стамбене, комуналне и саобраћајне послове),
- обезбјеђењем финансијских средстава и других ресурса потребних за
обављање ових дјелатности у интересу локалног становништва и за потребе локалног
економског и социјалног развоја,
- привредних друштава и јавних служби које оснива,
- јавно-приватног партнерства,
- уговора о јавној набавци и
- путем непосредног инспекцијског надзора, нарочито путем комуналне
полиције и надлежних инспекција.
Члан 21.

Јединица локалне самоуправе у области културе има сљедеће надлежности:
1) заштита културних добара, осим културних добара која су законом
утврђена као добра од значаја за Републику Српску (у даљем тексту: Република),
2) обезбјеђује заштиту и одржавање споменика и спомен-обиљежја од
значаја за културно-историјску традицију, ако њихова заштита и одржавање нису
уређени другим прописима,
3) организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области културе од
значаја за јединицу локалне самоуправе и развој културно-умјетничког
аматеризма у јединици локалне самоуправе,
4) обезбјеђује услове за прикупљање, обраду, чување и давање на
коришћење књига и других публикација и услове за рад библиотека чији је она
оснивач,
5) изградња, реконструкција и одржавање објеката културе у којима се
остварују потребе културе у јединици локалне самоуправе и
6) друге надлежности у складу са законом.
________________
У области културе, јединица локалне самоуправе је надлежна за:
- одржавање и заштиту културних добара, укључујући и споменике и спомен
обиљежја, од локалног значаја (који нису у надлежности републичких органа),
- културне манифестације од локалног значаја,
- културно-умјетнички аматеризам,
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- обезбјеђење услова за рад установа у овој области чији је оснивач
(библиотеке),
- изградњу и одржавање објеката културе и друге надлежности у складу са
законом.
Члан 22.
Јединица локалне самоуправе у области основног, средњег и високог
образовања има надлежности прописане законом.
________________
Овим законом, се не уређује надлежност јединице локлане самоуправе из
области образовања, већ се иста уређује законима у области основног, средњег и
високог образовања.
У наведеним областима, јединица локалне самоуправе:
- обезбјеђује просторно-урбанистичке претпоставке за изградњу објеката за
смјештај јавних установа у овој области,
- учествује у обезбјеђењу услова за изгрању објеката за смјештај јавних установа у
овој области,
- обезбјеђује услове за превоз ученика основих школа,
- обезбјеђењу услова за покривање материјалних трошкова јавних установа у
области средњег образовања и
- извршавањем других надлежности утврђених законом.
Члан 23.
Јединица локалне самоуправе у области здравствене заштите
становништва има сљедеће надлежности:
1) предлаже план мреже здравствених установа који доставља
надлежном министарству,
2) превенција и отклањање здравствених посљедица проузрокованих
епидемијама, елементарним и другим непогодама и ванредним приликама у
сарадњи са другим надлежним институцијама,
3) обезбјеђује организационе и друге услове за преглед умрлих лица и
стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене
установе,
4) у буџету обезбјеђује додатна средства за остваривање здравствене
заштите која су преко утврђених вриједности стандарда и норматива из обавезног
здравственог осигурања,
5) оснива Одбор за здравље, у складу са законом и
6) друге надлежности у складу са законом.
________________
За разлику од раније важећег закона, овај закон је прописао надлежности
јединице локалне самоуправе у области здравствене заштите становништва, а нарочито
у дијелу кој се односи на надлежност јединице локалне самоуправе да предлаже план
мреже здравствених установа, превенцију и отклањање здравствених посљедица
проузрокаваних епидемијама, елементарним непогодама и ванредним приликама,
обезбјеђење организационих и других услова за преглед умрлих лица и утврђивање
времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе, обезбјеђује у буџету
додатних средстава за остваривње здравствене заштите која је преко утврђених
вриједности стандарда и норматива те обавеза оснивања Одбора за здравље.
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Јединица локалне самоуправе има и друге надлежности у овој области у складу са
посебним прописима.
Члан 24.
Јединица локалне самоуправе у области социјалне заштите има сљедеће
надлежности:
1) прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група
и сагласно њима дефинише политику проширене социјалне заштите на свом
подручју,
2) доноси програм развоја социјалне заштите и подстиче развој социјално
заштитних програма у јединици локалне самоуправе,
3) ствара услове за квалитетно пружање социјалних услуга својим
грађанима (услуге дјеци, старијим, онеспособљеним, породицама са проблемима и
другим социјално угроженим лицима),
4) оснива центар за социјални рад и брине се о обезбјеђењу кадровских,
просторних, финансијских и техничких услова за његов рад,
5) обезбјеђује финансијска средства за остваривање права у складу са
законом,
6) прати и помаже рад социјално хуманитарних организација и грађана у
обављању хуманитарне дјелатности,
7) развија друге специфичне садржаје у складу са потребама и
могућностима у социјалној заштити и
8) друге надлежности у складу са законом.
________________
У области социјалне заштите, надлежности јединице локалне самуправе су
сљедеће:
- праћење стања у области социјалне заштите,
- доношење програма мјера и активности у овој области,
- оснивање центра за социјални рад и обезбјеђење услова за његов рад, укључујући
и извршење обавеза према лицима у стању социјалних потреба и
- подршка невладином сектору (у првом реду, удружењима грађана) који се бави
хуманитарним радом.
Законом о социјалној заштити се уређују надлежности јединице локалне
самоуправе у овој области, што подразумјева и обавезу да се законом уреди подјела
надлежности и обезбјеђење средстава између Републике Српске и јединица локалне
самоуправе за извршење обавеза из социјалне заштите, у складу са законом.
Члан 25.
Јединица локалне самоуправе у области друштвене бриге о дјеци и
омладини има сљедеће надлежности:
1) обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколској установи,
предшколско васпитање и образовање, превентивну здравствену заштиту дјеце
предшколског узраста, боравак дјеце у предшколским установама у складу са
законом, одмор и рекреацију дјеце до 15 година у дјечјим одмаралиштима,
регресирање трошкова боравка дјеце у предшколским установама, одмор и
рекреацију дјеце,
2) обезбјеђује услове за одржавање, изградњу, доградњу и опремање
објеката установа друштвене бриге о дјеци и омладини чији је оснивач и услова за
рад тих установа којима се обезбјеђује остваривање права у овој области из
19

надлежности јединица локалне самоуправе,
3) обезбјеђује координацију активности органа, установа и других
институција у области друштвене бриге о дјеци,
4) ради на побољшању улоге и статуса младих на свом подручју, те у том
смислу доноси и реализује документе који доприносе стварању услова за
омладинско организовање и бригу о омладини и
5) друге надлежности у складу са законом.
________________
У области друштвене бриге о дјеци, као дијелу пронаталитетне политике у
Републици Српској, јединица локалне самоуправе обезбјеђује услове за:
- развој мреже објеката установа друштвене бриге о дјеци и омладини (изградња,
опремање и одржавање наведених објеката),
- координацију активности органа, установа и других институција у области
друштвене бриге о дјеци,
- боравак дјеце у предшколској установи (укључујући и регресирање трошкова
боравка),
- одмор и рекреацију дјеце до 15 година (укључујући и регресирање трошкова),
- спровођење омладинске политике и других докумената који доприносе стварању
услова за омладинско организовање и бригу о омладини у складу са својим
надлежностима и
- извршавање других надлежности прописаних законом којим се уређује
предшколско васпитање и образовање.
Члан 26.
Јединица локалне самоуправе у области спорта и физичке културе има
сљедеће надлежности:
1) обезбјеђује услове за изградњу, одржавање и коришћење спортских и
рекреативних објеката,
2) обезбјеђује и усмјерава реализацију школских и студентских спортских
такмичења,
3) обезбјеђује посебне услове за повећање квантитета и квалитета рада са
младим спортским талентима,
4) обезбјеђује услове за развој и унапређивање аматерског спорта,
5) обезбјеђује услове и издаје сагласност за организацију и одржавање
спортских такмичења и манифестација од значаја за јединицу локалне
самоуправе и
6) друге надлежности у складу са законом.
________________
Овим законом се уређују надлежности јединице локалне самоуправе које се
односе на спортске објекте, рад са младим спортским талентима, аматерски спорт,
спортске манифестације од локалног значаја , а законом којим се уређује област спорта,
уређују се и друге надлежности јединице локлане самоуправе у овој области.

Члан 27.
Јединица локалне самоуправе у области туризма, угоститељства, занатства
и трговине има сљедеће надлежности:
1) обезбјеђује услове за развој туризма, туристичких мјеста и развој и
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унапређивање комуналних, спортско-рекреативних и других дјелатности које
доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичкоинформативне и пропагандне дјелатности,
2) обезбјеђује услове за развој и унапређивање угоститељства, занатства,
домаће радиности и трговине и прописује радно вријеме и друге услове њиховог
рада и пословања којима се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности и
3) друге надлежности у складу са законом.
________________
Овим законом се уређује надлежност у области туризма, угоститељства,
занатства и трговине. Надлежности утврђене овим чланом могу се груписати на
сљедећи начин:
- обезбјеђење услова за развој и унапређивање наведених дјелатности, нарочито у
интересу снабдијевања робама и услугама локалног становништва,
- прописивање радног времена објеката у овим дјелатностима,
- управно одлучивање по захтјевима физичких и правних лица,
- непосредни инспекцијски надзор, нарочито комунално инспекцијски надзор.
Надлежности у овим областима јединица локалне самоуправе врши непосредно
путем градске, односно општинске управе или оснивањем посебне јавне службе (
туристичка организација).
У овој области од велике важности је међусобна сарадања јединица локалне
самоуправе и могућност оснивања заједничких туристичких организација.
Члан 28.
Јединица локалне самоуправе у области заштите природних добара и
животне средине има сљедеће надлежности:
1) усваја основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
и брине се о њиховом спровођењу,
2) одређује ерозивна подручја и прописује противерозивне мјере,
3) обезбјеђује услове коришћења и начин управљања природним језерима,
изворима, јавним бунарима и јавним чесмама и брине се о њиховој заштити, те
ствара опште услове за очување чистоће обала ријека и језера на овом подручју,
4) обезбјеђује опште услове и начине изградње и одржавања водовода у
сеоским насељима, њихово коришћење и утврђује санитарно-техничке услове за
испуштање отпадних вода,
5) одређује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте и радове одређене законом,
6) обезбјеђује услове за очување, коришћење и унапређивање подручја са
природним љековитим својствима и управља подручјима са природним
љековитим својствима на којима је успостављен посебан режим заштите,
7) прописује граничне вриједности емисије за поједине штетне и опасне
материје у случајевима утврђеним законом,
8) објављује податке о стању квалитета ваздуха,
9) брине се о побољшању квалитета ваздуха и санацији за подручја са
угроженим квалитетом ваздуха и предузима одговарајуће мјере,
10) доноси план квалитета ваздуха и предузима друге мјере, у складу са
законом,
11) предузима мјере за заштиту од буке и обезбјеђује њено систематско
мјерење,
12) доноси локални план заштите животне средине и планове управљања
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отпадом, у складу са законом,
13) проглашава заштићеним споменик природе и заштићено подручје са
одрживим коришћењем природних ресурса и управља истим, у складу са
прописом који регулише заштиту природе,
14) обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и доноси
акт о проглашењу заштићеног подручја,
15) одређује и обезбјеђује одређене услове за држање и заштиту домаћих
животиња и утврђује мјере за њихово организовано и нешкодљиво уклањање,
обезбјеђује услове карантина за животиње у унутрашњем промету,
16) издаје пољопривредне сагласности за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе,
17) спроводи поступак давања на коришћење пашњака у својини
Републике,
18) спроводи поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике уз сагласност надлежног министарства,
19) даје у закуп непокретности које су у складу са законом пренесене на
јединице локалне самоуправе,
20) успоставља и води катастар пчелиње паше и фенолошке карте и
21) друге надлежности у складу са законом.
________________
У области заштите природних добара и животне средине, јединица локалне
самоуправе има значајне надлежности које се могу груписати на сљедећи начин:
- дефинисање мјера заштите животне средине у планским документима,
- прописивање граничних вриједности емисија за поједине штетне и опасне
материје у складу са законом,
- одређивање услова и мјера за коришћење објеката и простора на начин да се
заштити природа и животна средина,
- непосредни инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у
овој области (нарочито путем урбанистичко-грађевинске, санитарне и еколошке
инспекције и комунално-полицијског надзора).
Члан 29.
Јединица локалне самоуправе у области заштите грађана и материјалних
добара од елементарних и других већих непогода има сљедеће надлежности:
1) усваја процјену могуће угрожености од елементарних и других већих
непогода,
2) одређује превентивне мјере за случај непосредне опасности од
елементарних и других већих непогода,
3) одређује мјере када наступи елементарна или друга већа непогода,
4) одређује мјере за ублажавање и отклањање непосредних посљедица од
елементарних и других већих непогода,
5) организује и врши послове у вези са заштитом од пожара, у складу са
законом и
6) друге надлежности у складу са законом.
________________
У Републици Српској је организован јединствен систем заштите и спасавања, са
посебни задацима органа јединице локлане самоуправе у планирању и предузимању
мјера и активности заштите грађана и материјалних добара од природних и дугих
несрећа. У том циљу, органи јединице локалне самоуправе:
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-

-

непосредно сарађују са надлежним републичким органима у овој области,
органима других јединица локалне самоуправе, те са грађанима, удружењима
грађана и другим субјектима цивилне заштите,
врше редовну процјену угрожености подручја јединице локлане смоуправе од
елементарних и других већих непогода,
дефинишу и спроводе превентивне мјере којима се искључују или ублажавају
посљедице елементарне или непогоде,
планирају и спроводе мјере у случају наступања елементарне или друге непогоде,
планирају и спорводе мјере у циљу отклањања или ублажавања посљедица
елементарних и других већих непогода,
координишу активности, нарочито удружења грађана у предузимању мјера и
активности у овој области на њеном подручју и
организују посебне организационе јединице у складу са прописима о заштити од
пожара, које имају задатак да предузимају мјере у циљу заштите грађана и
материјалних добара од пожара као и друге надлежности з складу са законом.
Члан 30.

(1) Јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности обезбјеђује
остваривање, заштиту и унапређивање људских права и слобода грађана и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина у складу
са законом.
(2) Јединица локалне самоуправе подстиче активности и пружа помоћ
удружењима грађана чија дјелатност је од интереса за јединицу локалне
самоуправе.
(3) Јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности обезбјеђује,
подстиче и унапређује равноправност полова и остваривање једнаких могућности.
________________
Остваривање, заштита и унапређење људских права и основних слобода,
укључујући и индивидуална и колективна права припадника националних мањина и
равноправност полова, је обавеза сваког органа власти у извршавању јавних
овлашћења, утврђена Уставом и међународним правним актима.
Јединица локалне самоуправе има значајно мјесто и улогу у овој области, с
обзиром да су прописима којима су уређена права и заштита права припадника
националних мањина ова питња у претежном дијелу у надлежности органа јединица
локалне самоуправе. Законом о заштити права припадника националних мањина
(„Службени гласник Републике Српске“, број 2/05), утврђена су права националних
мањаина која се остварују у јединици локалне самоуправе, а односе се, између осталог
на: коришћење језика и писма нациналне мањине за натписе институција, имена улица,
топографских ознака те у установама предшколског, основног и средњег образовања.
Од посебног значаја је активност невладиног сектора, нарочито удружења
грађана у овој области, те је јединица локалне самоуправе дужна да пружа подршку и
подстиче активности удружења грађана чија дјелатност је од интереса за јединицу
локалне самоуправе.
Ова надлежност извршава се:
- већим степеном јавности рада градских, односно општинских органа,
- већим степеном јавности рада градске, односно општинске управе,
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-

-

спровођењем прописа којима се обезбјеђује приступ информацијама од интереса
за јавност, а којима располажу органи јединице локалне смоуправе и градска,
односно општинска управа, а које су од значаја за остваривање, заштиту и
унапређење људских права и основних слобода и
пружање подршке удружењима грађана за реализацију њихових програма и
пројеката, а што подразумијева и планирање финансијских средства у буџету
јединице локлане самоуправе и поштовање принципа јавности у додјели
средстава.
Члан 31.

(1) Јединица локалне самоуправе организује службу за пружање правне
помоћи грађанима на свом подручју.
(2) Организација службе правне помоћи ближе се уређује статутом јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту: статут) и другим актима органа јединице
локалне самоправе.
________________
Обавеза свих органа, укључујући и органе јединица локалне самоуправе, је
пружање правне помоћи грађанима у поступцима оставиравања њихових права и
дужности пред тим органима, што значи да је јединица локалне самоуправе,
посредством својих органа, дужна да пружа правну помоћ грађанима у поступцима
остваривања њихових права и дужности пред тим органима, нарочито у поступцима
који се воде у градској, односно општинској управи.
Органи јединице локалне самоуправе пружају правну помоћ грађанима
нарочито:
- постизањем већег степена јавности у њиховом раду, укључујући и досљедну
примјену прописа о слободи приступа информацијама,
- организовањем канцеларијског пословања (нарочито пријемне канцеларије) на
начин да релевантне информације буду доступне подносиоцима поднесака за
чије рјешавање су надлежни органи јединица локлане самоуправе и
- организовањем посебне службе за пружање правне помоћи грађанима у
поступцима остваривања њихових права и дужности.
Члан 32.
Јединица локалне самоуправе обезбјеђује простор и услове за рад
посланичке канцеларије за све посланике изабране са свог подручја у Народну
скупштину и Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине.
________________
Ова обавеза органа јединице локалне самоуправе, даје могућност грађанима да
остваре непосредни контакт и комуникацију са изабраним представницима из одређене
изборне јединице, односно посланицима у Народној скупштини Републике Српске и
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине.
Члан 33.
Јединица локалне самоуправе обезбјеђује информисање и јавно
обавјештавање о питањима од значаја за живот и рад грађана на свом подручју.
________________
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Потпуно и благовремено информисање грађана о активностима органа јединице
локалне самоуправе, као и о другим питањима од значаја за живот и рад локалног
становништва, претпоставка је за учешће грађана у локалној власти и постизање
правне, политичке и друштвене одговорности органа у извршавању њихове
надлежности.
Органи јединице локалне самоуправе остварују информисање грађана
посредством:
- повремених или редовних гласила која садрже информације од значаја за
правилно и благовремено информисање грађана о питањима која су за њих
значајна,
- благовременом комуникацијом са представницима средстава јавног
информисања, путем организовања конференција за новинаре или на друге
прикладне начине,
- спровођењем јавне расправе о питањима која су од значаја за локално
становништво (доношење статута, доношење просторно-планских докумената,
доношење буџета и о другим питањима одређеним законом и статутом),
- објављивањем општих аката које доносе органи јединице локлане самоуправе,
као и програмских докумената који су од значаја за локално становништво и
- оснивањем посебне организације која се бави јавним информисањем
(електронски или штампани медији).
Члан 34.
Послове самосталног дјелокруга утврђене овим законом јединице локалне
самоуправе могу обављати посредством заједничких органа или другим видом
сарадње, у складу са овим законом.
________________
Територијалну организацију Републике Српске карактерише постојања јединица
локалне смоуправе које се значајно разликује у погледу ресурса којима располажу, а од
којих зависи ефикасност извршавања њихове надлежности. Ефикасност извршавања
послова из самосталног дјелокруга је посебно изражена у малим општинама, које имају
ограничене финансијске и друге ресурсе, што може бити од значаја за остваривање
права грађана на дјелотворну и ефикасну локалну самоуправу.
Модел локалне самоуправе у Републици Српској, заснован
на истим
надлежностима за све општине, додатно компликује амбијент организације и
функционисања локалне самоуправе, мада негативни аспекти овог модела могу бити
дјелимично неутралисани извршавањем послова локалне самоуправе путем
заједничких општинских управа или другим видом међуособне сарадње. Иако овај
закон афирмише такву могућност, у пракси још увијек нема очекиваних резултата, јер
се мали број општина и градова опредјелио за оваква рјешења, иако она гаранутују
ефикасност, економичност и рационалност вршења јавних послова.
Секторски закони могу утврђивати надлежности јединица локалне самоуправе у
појединима областима, али морају имати у виду капацитете и ресурсе којима оне
располажу (величина подручја, број становника, ресурсе којима располаже). Овај закон
афирмише међусобну сарадњу јединица локалне самоуправе прописујући облике
сарадње и начине за успостављање сарадње.
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1.2.

Пренесени послови
Члан 35.

(1) Послови републичке управе законом се могу пренијети на јединице
локалне самоуправе, у интересу ефикаснијег и рационалнијег остваривања права
и обавеза грађана и задовољавања њихових потреба које су од непосредног
интереса за живот и рад, а посебно на основу сљедећих услова:
1) природе и садржаја послова,
2) броја становника, територије и финансијског капацитета јединице
локалне самоуправе,
3) поштовања принципа супсидијарности и
4) способности јединице локалне самоуправе да послове из свог дјелокруга
успјешно извршава.
(2) Преношењу, односно повјеравању послова из става 1. овог члана
претходи елаборат о оправданости преношења послова који садржи нарочито:
1) оправданост преношења послова,
2) прецизно одређење послова који се преносе,
3) ставове и мишљења органа јединице локалне самоуправе о могућностима
и условима вршења пренесених послова (постојање организационих, кадровских,
техничких, финансијских и материјалних услова) и
4) начин и услове финансирања вршења пренесиних послова.
(3) Преношење послова републичке управе на јединице локалне самоуправе
прати додјела финансијских средстава и обезбјеђење других потребних услова за
њихово ефикасно извршавање.
________________
Послови републичке управе су дефинисани Законом о републичкој управи и
другим законима, а врше их министарства и други републички органи управе.
Међутим, уважавајући начела економичности, рационалности и ефикасности вршења
послова републичке управе, у организацији и функционисању власти и потребу
приближавања управе грађанима, присутан је тренд децентарлизације власти, односно
преношење послова републичке управе на локалну самоуправу.
Преношење послова републичке управе на локалну самоуправу се врши на начин
да:
- пренос послова републичке управе на локалну самоуправу може се извршити
искључиво законом чијем доношењу претходи елаборат о оправданости
преношења послова,
- приликом преноса послова републичке управе, законодавац је дужан да има у
виду оспособљеност јединица локалне самоуправе да могу ефикасно извршавати
повјерене послове,
- републички органи управе задржавају одговорност за успјешност извршавања
пренесених послова органима јединица локалне самоуправе, односно располажу
мјерама којима могу отклонити проблеме који настају у извршавању ових
послова и
- преношење послова републичке управе на јединице локалне самоуправе прати
додјела финансијских средстава и обезбјеђење других потребних услова за
њихово ефикасно извршавање.
Неспорно је да у поступку доношења ових прописа мора бити обезбијеђено активно
учешће јединица локалне смоуправе и Савеза општина и градова Републике Српске.

26

ГЛАВА IV
ОРГАНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 36.
Органи јединице локалне самоуправе су:
1) скупштина града у граду, а скупштина општине у општини (у даљем
тексту: скупштина) и
2) градоначелник, односно начелник општине.
________________
Организација и функционисање јединице локалне самоуправе заснована је на
принципу подјеле власти на представничку власт, коју врши скупштина јединице
локалне самоуправе и извршну власт коју врши градоначелник, односно начелник
општине.
Градска, односно општинска управа нема својство органа јединице локалне
самоуправе, већ је дио извршне власти у функцији градоначелника, односно начелника
општине, као носиоца извршне власти, који руководи градском, односно општинском
управом и одговора за њен рад.
1. Функционери јединице локалне самоуправе
Члан 37.
Функционери јединице локалне самоуправе, у смислу овог закона, су:
1) предсједник скупштине града,
2) предсједник скупштине општине,
3) потпредсједник скупштине града,
4) потпредсједник скупштине општине,
5) градоначелник,
6) начелник општине,
7) замјеник градоначелника и
8) замјеник начелника општине.
________________
Овим чланом утврђено је ко су функционери у јединици локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе не може својим актима утврдити функциноере ни имати
више функционера од броја који је утврђен овим законом и Законом о статусу
функционера у органима јединице локалне самоуправе.
Члан 38.
На права, дужности, одговорност функционера јединице локалне
самоуправе и критеријумe за утврђивање висине плате примјењује се закон којим
се уређује статус функционера јединице локалне самоуправе и одлука скупштине
јединице локалне самоуправе.
________________
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Статус функционера у смислу њихових права, обавеза и одговорности, права
након престанка функције, критеријуми за утврђивање висине плате уређени су
Законом о локалној самоуправи и Законом о статусу функционера у органима јединице
локалне самоуправе, те статутом јединице локалне самоуправе и пословником о раду
скупштине јединице локлане смоуправе. Изборним прописима уређен је поступак
избора и престанка мандата непосредно изабраних органа, односно чланова органа.
2. Скупштина јединице локалне самоуправе
Члан 39.
(1) Скупштина је представнички орган, орган одлучивања и креирања
политике јединице локалне самоуправе.
(2) У смислу овог закона, скупштина има сљедеће надлежности:
1) доноси статут,
2) доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) доноси планове и програме развоја јединице локалне самоуправе, план
локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје јединице
локалне самоуправе,
7) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице
локалне самоуправе,
9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области
културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација,
занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине,
10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када
је овлашћена законом,
11) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
12) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из
области заштите и спасавања у складу са законом,
13) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином
јединице локалне самоуправе,
14) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених
мјеста,
15) доноси одлуку о проглашењу празника јединице локалне самоуправе,
16) доноси одлуку о употреби симбола јединице локалне самоуправе,
17) доноси одлуку о чланству јединице локалне самоуправе у савезу
општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
18) доноси план коришћења јавних површина,
19) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и
обавезе из те одлуке,
20) доноси одлуку о наградама и признањима,
21) бира и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника
скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника општине (у даљем
тексту: замјеник) и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине,
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именује и разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења односно службе
и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са
законом,
22) формира стручну службу за потребе скупштине и њених радних тијела,
23) оснива Одбор за жалбе јединице локалне самоуправе и разматра
извјештај о раду Одбора,
24) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива
јединице локалне самоуправе и насељеног мјеста,
25) доноси одлуку о задужењу јединице локалне самоуправе,
26) усваја пословник о раду (у даљем тексту: пословник),
27) усваја етички кодекс скупштине,
28) разматра годишњи извјештај о раду градоначелника, односно
начелника општине и заузима свој став,
29) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана
и имовине на подручју јединице локалне самоуправе,
30) одлучује о покретању иницијативе за опозив градоначелника, односно
начелника општине у складу са законом којим се уређује избор градоначелника,
односно начелника општине,
31) разматра извјештај градоначелника, односно начелника општине о раду
у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
32) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају
комуналне дјелатности, а који је у својини јединице локалне самоуправе,
33) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у складу са законом,
34) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других
дјелатности за обављање послова од интереса за јединицу локалне самоуправе,
којима управља у складу са законом,
35) расписује јавни зајам и самодопринос,
36) расписује референдум, у складу са законом и
37) врши и друге послове утврђене законом и статутом.
________________
Скупштина јединице локалне самоуправе је представнички орган власти, чије
чланове бирају грађани на начин прописан изборним прописима, на четворогодишњи
мандатни период. Поступак избора чланова скупштине, као и дјелокруг њене
надлежности, скупштини дају статус органа којем грађани повјеравају овлаштење да у
њихово име обављају јавне послове од локалног значаја.
Скупштина јединице локалне самоуправе је орган одлучивања и креирања
политике јединице локалне смоуправе. Извршавање надлежности скупштине
првенствено се огледа кроз њену нормативну функцију. Скупштина јединице локалне
самоуправе доноси статут, друге опште акте и даје аутентично тумачење одлука и
општих акат које доноси, те утврђује политику јединице локалне самоуправе. Такође,
скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог:
- доноси буџет, посредством којег управља јавним финансијама (приходима и
расходима на годишњем нивоу), прати и контролише његово извршење и усваја
финанијске извјештаје,
- доноси стратешке и спроведбене документе просторног уређења за подручје
јединице локалне самоуправе у интересу локалног становништва;
- доноси планове и програме развоја , план локалног економског развоја, план
инвестирања и план капиталних улагања,
- доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је
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-

-

-

овлашћена законом,
доноси одлуку о задужењу јединице локалне самоуправе,
бира и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника скупштине,
замјеника градоначелника, односно начелника општине (у даљем тексту:
замјеник) и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и
разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења односно службе и врши
избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
оснива јавне службе (привредна друштва или установе) којима повјерава вршење
јавних послова од значаја за локално становништво,
доноси одлуку о прибављању, управљању и располагању имовином јединице
локалне самоуправе,
врши надзор над радом локалне извршне власти, начелника општине и њему
одговорне градске, односно општинске управе,
покреће поступак опозива градоначелника, односно начелника општине,
расписује јавни зајам и самодопринос, као облике обезбјеђења финансијских
средстава за извршење појединих локалних функција,
врши одређене кадровске функције (бира предсједника, потпредсједника
скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине, начелнике одјељења,
односно службе, чланове сталних и повремених радних тијела и тд.),
расписује референдум, у складу са законом и
пословником о раду прописује организацију и начин рада и одлучивања
скупштине и њених радних тијела.
Члан 40.

(1) Скупштину чине одборници који се бирају на период од четири године.
(2) Одборник у скупштини остварује права и дужности одборника и
одлучује у скупштини од дана прихватања мандата одборника у складу са
изборним прописима.
(3) Број одборника скупштине утврђује се статутом јединице локалне
самоуправе, у складу са изборним прописима.
________________
Скупштина јединице локалне самоуправе је представнички орган, чије чланове –
одборнике, бирају грађани који су уписани у бирачки списак који се води за подручје
јединице локалне самоуправе, а имају пребивалиште на подручју јединице локалне
самоуправе, у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине и Изборним законом
Републике Српске.
Одборници се бирају на период од четири године.
Број одборника у скупштини једнице локалне самоуправе утврђује се статутом,
у складу са Изброним законом Републике Српске. Број одборника зависи од броја
бирача који имају пребивалиште на подручју јединице локалне самоуправе, с тим да не
може бити мањи од 11, ни већи од 31.
Због неспојивости, службеници и намјештеници запослени у градској, односно
општинској управи, не могу истовремено бити одборници у скупштини јединице
локалне самоуправе.
Члан 41.
(1) Одборник своју дужност врши у складу са законом, статутом,
пословником о раду и етичким кодексом скупштине.
(2) Одборник за вршење одборничке дужности може да има право на
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одборнички додатак.
(3) Одборнички додатак утврђује се у висини до 50% просјечне нето плате
исплаћене у градској, односно општинској управи за претходну годину, не
укључујући плате функционера, уколико одборник има право на одборнички
додатак.
(4) Одлуком скупштине утврђује се право на одборнички додатак, висина
одборничког додатка, као и случајеви у којима одборнику не припада право на
одборнички додатак.
________________
Одборник у скупштини јединице локалне смоуправе своје дужности обавља у складу
са:
- Законом о локалној самоуправи и другим законом,
- Статутом једнице локалне самоуправе,
- Пословником скупштине и
- Етичким кодексом скупштине.
Овим чланом посебно се уређује право одборника на одборнички додатак,
независно од тога да ли је одборник запослен или није запослен. Из наведене одредбе
Закона, произлази да одборнички може да има одборнички додатак и да ова врста
накнаде није обавезно давање, те да се актима скупштине јединице локалне самоуправе
може утврдити да одборници немају одборнички додатак.
Висина одборничког додатка се прописује посебном одлуком скупштине
јединице локалне самоуправе. Одборнички додатак, у складу са овим законом, не може
бити већи од 50% просјечне нето плате исплаћене у градској, односно општинској
управи за претходну годину, не укључујући плате функционера.
Надаље, закон даје надлежност скупштини, дакле одборницима, да донесу
одлуку којом ће утврдити да ли одборник има право на одборнички додатак, те уколико
утврди то право да одреди висину одборничког додатка у складу са законом као и
случајеве у којима одборнику не припада право на одборнички додатак (нпр.
одсуствовање са сједница скупштине, непоштовање Кодекса понашања и сл.)
Члан 42.
(1) Скупштина одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова
од укупног броја одборника, осим када је другачије прописано законом.
(2) На првој сједници новоизабране скупштине, политички субјекти
обавјештавају предсједавајућег о броју одборника у скупштини који чине
скупштинску већину, достављањем овјерених потписа одборника који чине ту
већину.
(3) Ако се у трајању мандата скупштине промијени скупштинска већина,
одборници који чине ту већину дужни су да предсједнику скупштине доставе
обавјештење са овјереним потписима одборника који чине већину.
(4) Овјера потписа из ст. 2. и 3. овог члана врши се у складу са законом
којим се уређује овјера потписа, рукописа и преписа.
________________
Одлуке које доноси скупштина јединице локалне самоуправе израз су воље
скупштинеске већине, због тога је основно правило да она одлучује већином гласова
укупног броја одборника.
Да би се сједница скупштине јединице локалне самоуправе одржала, потребно је
да истој присуствује већина од укупног броја одборника – „кворум“. Број одборника
који присуствују сједници скупштине општине утврђују:
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-

на првој, конститутивној сјединици новоизабране скупштине, посебна
верификациона комисија,
- предсједник, а у његовом одсуству, потпредсједник скупштине прије почетка
рада сједнице.
Овај закон не даје могућност да се актима скупштине јединице локалне
самоуправе пропише другачија већина за доношење одлука, али оставља могућност да
се другачија већина која је потребна за доношење одлука пропише посебним законом.
Такође, закон прописује обавезу политичких субјеката да обавијесте
предсједавајућег на првој сједници новог сазива скупштине о броју одборника који
чине скупштинску већину, односно предсједника скупштине ако у току трајања
мандата дође до промјене већине. Обавјештење о броју одборника који чине
скупштинску већину је писани документ, који садржи лично име одборника,
припадност политичком субјекту, односно назнаку да се ради о независном одборнику,
а потписи одборника овјеравају се у складу са прописима који уређују овјеру потписа
рукописа и преписа.
Обавјештење о скупштинској већини за прву сједницу важно је, прије свега, из
разлога да се са сигурношћу може утврдити да се сједница може сазвати и да се на
истој могу донисити одлуке у складу са законом. Ово је поготово важно јер овај закон
прописује разлоге за распуштање скупштине јединице локалне самоуправе, а један од
разлога је и случају када се скупштина не конституише у року од три мјесеца од
потврде резултата избора.
Ако пак дође до промјене скупштинске већине у току трајања мандата,
обавјештење о одборницима који чине скупштинску већину важно је због поступка
сазивања сједнице на захтјев скупштинске већине.
Члан 43.
(1) Предсједник скупштине заступа и представља скупштину, сазива
сједнице скупштине и њима предсједава.
(2) Потпредсједник скупштине обавља послове утврђене статутом и
пословником, замјењује предсједника скупштине и дјелује у његово име када је он
одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
(3) Скупштина има једног потпредсједника, а у граду скупштина може да
има два потпредсједника који нису из реда истог конститутивног народа, односно
групе Осталих.
________________
Скупштина јединице локалне самоуправе бира предсједника и потпредсједника
скупштине, које бирају одборници из својих редова на првој, конститутивној сједници.
Предсједник и потпредсједник скупштине имају статус функционера у складу са овим
законом.
Скупштина јединице локалне самоуправе прво бира предсједника скупштине,
који након избора преузима предсједавање сједницом скупштине. Предсједник
скупштине има сљедећа права и дужности, да:
- заступа и представља супштину,
- овлашћује потпредсједника скупштине да га замјењује у реализацији одређених
активности у његовом дјелокругу,
- руководи припремама, односно сазива сједницу скупштине, укључујући и рад
колегија скупштине,
- предсједава сједницом скупштине,
- координише рад сталних и повремених радних тијела скупштине,
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-

прати извршавање аката које доноси скупштина.
Након избора предсједника скупштине, скупштина бира потрпредсједника
скупштине који има сљедеће дужности, да:
- обавља послове прописане статутом и пословником скупштине и
- замјењује предсједника скупштине у случају његове спријечености да обавља
своју дужност.
Поступак избора предсједника и потпредсједника скупштине уређује се статутом
јединице локалне самоуправе и пословником, а прије избора ових функционера,
формира се скупштинска већина као израз политичке воље политичких странака који
имају одборнике у скупштини и независних одборника.
Једино ограничење у погледу избора предсједника скупштине односи се
поштовање принципа пропорционалне заступљености конститутивних народа и
Осталих у органима јединице локалне самоуправе утврђеног у члану 4. овог закона.
Мандат предсједника и потпредсједникуа скупштине траје колико и мандат
скупштине која их је изабрала. Међутим, исти могу бити разрјешени и прије истека
мандата на који су изабрани, на начин прописан статутом. Ако предсједнику или
потпредсједнику скупштине престане мандат прије истека периода на који је изабран,
скупштина бира новог предсједника, односно потпредсједника из реда одборника, на
период до краја мандата тог сазива скупштине. Законом је утврђено да скупштина има
једног потпредсједника, с тим да је јединицама локалне самоуправе које имају статус
града остављена могућност да скупштина града има два потпредсједника који не могу
бити из реда истог контитутивног народа, односно групе Осталих.
Члан

44.

(1) Прву сједницу новоизабране скупштине сазива предсједник скупштине
из претходног сазива, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања
извјештаја надлежног органа за спровођење избора.
(2) Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник скупштине из
претходног сазива, прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из претходног
сазива.
(3) Ако прву сједницу скупштине не сазове овлашћено лице из става 1,
односно става 2. овог члана, сједницу ће сазвати натполовична већина одборника
новог сазива.
(4) Првој сједници скупштине до избора предсједника предсједава
најстарији одборник новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника
новог сазива који су из реда политичких странака које имају највећи број
одборника у скупштини.
(5) До избора предсједника скупштине предсједавајући прве сједнице има
сва права и дужности предсједника скупштине у погледу сазивања и
предсједавања сједници.
________________
Овим чланом уређује се сазивање и предсједавање првом, конститутивном
сједницом новоизабране скупштине.
Прву сједницу сазива:
- предсједник скупштине из ранијег сазива или
- потпредсједник скупштине из ранијег сазива, у случају одсутности предсједника
скупштине из ранијег сазива или
- половина од укупног броја одборника у скупштини јединице локалне самоуправе
новог сазива, у случају спријечености предсједника и потпредсједника
скупштине из ранијег сазива.
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Прва, односно конститутивна сједница сазива се у року од 30 дана од дана
објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора, односно Централне
изборне комисије Босне и Херцеговине.
Конститутивном сједницом скупштине предсједава најстарији одборник, као
члан радног предсједништва, кога, поред њега, чине и два најмлађа одборника новог
сазива, из реда одборника политичких странака са највећим бројем мандата у
скупштини јединице локалне самоуправе.
У току предсједавања сједницом скупштине, предсједавајући најстарији
одборник има сва права и дужности предсједника скупштине у погледу предсједавања
сједници.
Након избора предсједника скупштине, исти преузима предсједавање.
Начин сазивања и предсједавања конститутивном, односно првом сједницом
скупштине јединице локалне самоуправе уређује се статутом и пословником
скупштине.
Члан 45.
(1) Сједницу скупштине сазива предсједник скупштине по потреби, а
најмање једном у два мјесеца.
(2) Предсједник скупштине сазива скупштину по сопственој иницијативи
или на захтјев градоначелника, односно начелника општине или 1/3 одборника, у
року од 15 дана од дана подношења захтјева.
(3) Ако сједницу скупштине не сазове предсједник скупштине у року из
става 2. овог члана, односно потпредсједник скупштине у случају када је
предсједник скупштине спријечен да је сазове или одбије да је сазове, скупштину
сазива подносилац захтјева у року од осам дана од истека рока из става 2. овог
члана.
(4) У случају из става 3. овог члана сједници скупштине предсједава
одборник којег одреди скупштина, ако је предсједник, односно потпредсједник
скупштине спријечен или одбије да предсједава сједници.
(5) Сједница скупштине сазвана у складу са одредбама ст. 2. и 3. oвог члана
мора се одржати у року од 15 дана од дана сазивања.
(6) Сједница сазвана супротно одредбама овог члана сматра се
незаконитом, а донесени акти ништавим.
________________
Овим чланом се уређује поступак сазивања и предсједавања сједницом
скупштине, са нагласком на континуитет њеног рада, што подразуимјева одржавање
сједница скупштине најмање једном у два мјесеца. Политичка, економска, социјална,
односно друштвена дешавања у јединици локалне самоуправе су врло динамична и
захтјевају редовно одржавање сједница скупштине и њених радних тијела, како би се
нормативна дјелатност овог органа ускладила са потребама и интересима локалног
становништва.
Предсједник скупштине сазива сједницу скупштине:
- по сопственој иницијативи,
- на захтјев градоначелника, односно начелника општине или
- на захтјев једне трећине одборника.
Ако предсједник скупштине сазива сједницу скупштине на захтјев
градоначелника, односно начелника општине, односно 1/3 одборника, дужан је исту
сазвати у року од 15 дана од дана подношења захтјева.
У случају да предсједник, односно потпредсједник скупштине не сазове сједницу
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скупштине у року од 15 дана од дана пријема захтјева овлаштеног подносиоца,
сједницу скупштине сазива подносилац захтјева у року од 8 дана од истека рока од 15
дана (градоначелник, односно начелник општине или једна трећина одборника), а
сједницом предсједава одборник кога одреди скупштина. На овај начин је онемогућен
предсједник, односно потпредсједник скупштине да блокира одржавање сједнице
скупштине на захтјев градоначелника, односно начелника општине, односно једне
трећине одборника.
Ако је сједница сазвана и одржана супротно прописаној процедури сматра се
незаконитом, а акти који су донесени ништавим.

Члан 46.
(1) У случају престанка мандата функционера јединице локалне самоуправе
врши се примопредаја дужности између функционера.
(2) Примопредаја дужности, службених аката и службеног печата између
функционера који предаје дужност и новоизабраног функционера који прима
дужност у органу јединице локалне самоуправе врши се у службеним
просторијама у којима функционер предаје, односно преузима дужност.
(3) Примопредаја дужности подразумијева подношење:
1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга органа,
2) финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим, а неизмиреним и
неизвршеним обавезама,
3) извјештаја о предметима и пројектима у току и
4) предају затечених службених аката, печата и других списа и извјештаја
од значаја за рад органа.
(4) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују и у случајевима
примопредаје дужности, службених аката и службеног печата између именованих,
односно постављених лица у јавним предузећима, јавним установама и другим
организацијама чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и између
организација које престају да раде и новооснованих организација и служби
јединице локалне самоуправе.
(5) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују и у случајевима
примопредаје дужности између именованих, односно постављених службеника на
руководећим радним мјестима.
________________
Овим чланом утврђује се обавеза примопредаје дужности између функционера
органа јединице локалне самоуправе у случају престанка мандата као и обавеза да се
примопредаја врши у службеним просторијама органа јединице локалне самоуправе.
Циљ ове одредбе је да се у тренутку преузимања, односно предаје дужности
функционера утврди финансијско стање у органу на основу финансијског извјештаја,
број предмета и пројеката који су у току и степен њихове реализације, физичка предаја
службених аката, службених печата, те других списа и извјештаја од значаја за рад
органа.
Примјена одредаба о примопредаји обавезна је и у случају примопредаје између
постављених и именованих лица у привредним друштвима, јавним установама и
организацијама чији је оснивач јединица локалне смоуправе, као и између организација
чији рад престаје и новоосновних организација које преузимају послове организација и
служби које престају с радом.
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Такође, примопредаја је обавезна и између службеника на руководећим радним
мјестима (секретар скупштине, начелник одјељења, односно службе).
Члан 47.
(1) Примопредаја дужности обавља се најкасније у року од осам дана од
дана ступања на снагу рјешења о избору, именовању или постављењу.
(2) Примопредаја дужности након спроведених избора за органе јединице
локалне самоуправе обaвља се најкасније у року од осам дана од дана потврде
мандата органа надлежног за спровођење избора за градоначелника, односно
начелника општине, а за остале функционере јединице локалне самоуправе у року
од 15 дана од дана конституисања скупштине.
(3) Скупштина се сматра конституисаном избором предсједника скупштине.
________________
Овим чланом прописују се рокови за примопредају дужности и начин рачунања
рокова за примопредају.
Законом се прописује начин примопредаје у три правне ситуације:
- примопредају дужности која се обавља у случају када дође до избора, именовања
или постављења које није везано за имплементацију резултата избора у складу са
изборним прописима, која се има извршити у року од осам дана од дана ступања
на снагу рјешења о избору, именовању или постављењу и
- примопредају дужности која се обавља након спроведених непосредних избора за
градоначелника, односно начелника општине која се врши у року од осам дана од
дана потврде мандата надлежног органа и
- примопредају дужности функционера скупштине јединице локалане самоуправе,
предсједника и потпредсједника, који се бирају посредно која се врши у року од
15 дана од дана конституисања скупштине.
У том смислу закон дефинише вријеме у којем се скупштина сматра
конституисаном, а што је у вези са одредбама закона које уређују разлоге за
распуштање скупштине јединице локалне самоуправе.
Члан 48.
(1) Примопредаја дужности врши се у присуству Комисије за примопредају
дужности (у даљем тексту: Комисија).
(2) Скупштина именује Комисију на период од четири године, са
могућношћу поновног именовања.
(3) Комисија има три члана од којих је један члан предсједник Комисије.
(4) Чланови Комисије имају замјенике.
(5) Када се примопредаја дужности врши између градоначелника, односно
начелника општине, или између службеника на руководећим радним мјестима,
Комисија се именује из реда запослених у градској, односно општинској управи.
(6) Када се примопредаја дужности врши између предсједника скупштине,
Комисију чине одборници у скупштини.
(7) Када се примопредаја дужности врши између лица из члана 46. став 4.
овог закона, два члана Комисије су из реда запослених у градској, односно
општинској управи, а један члан је из реда запослених у јавном предузећу, јавној
установи или другој организацији чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
(8) Секретар скупштине, односно јавног предузећа, јавне установе или
друге организације у којој се врши примопредаја дужности присуствује
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примопредаји и за потребе Комисије сачињава записник.
(9) Уколико скупштина, односно јавно предузеће, јавна установа или друга
организација нема секретара, записник сачињава предсједник Комисије.
________________
Овим чланом прописује се састав комисије за примопредају дужности, мандат
комисије као и надлежност скупштине за именовање чланова и замјеника чланова
комисије за примопредају. Састав лица која се именују у комисију, зависи од тога да ли
се примопредаја врши између ранијег и новоизабраног извршног органа власти у
јединици локалне самоуправе, службеника на руководећем радном мјесту или пак
између ранијег и новоизабраног предсједника скупштине. С тим у вези, може се
закључити да је неопходно формирати три комисије за примопредају дужности.
Такође, обавеза примопредаје прописана је и у случају примопредаје између
именованих, односно постављених лица у јавним предузећима, јавним установама и
другим организацијама чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и између
организација које престају да раде и новооснованих организација и служби јединице
локалне самоуправе, у ком случају комисију за примопредају чине два запослена у
градској, односно општинској управи и један представник правног субјекта у којем се
врши примопредаја.
Закон прописује да секретар скупштине, односно јавног предузећа, јавне
установе или друге организације у којој се врши примопредаја дужности присуствује
примопредаји и за потребе комисије сачињава записник, а ако скупштина нема
секретара, или ако секретара нема правни субјекат у којем се врши примопредаја
записник сачињава предсједник комисије.
Законодавац се опредијелио да комисија за примопредају дужности има мандат
од четири године како би се примопредаја могла извршити у законом прописаним
роковима.

Члан 49.
Записник о примопредаји дужности треба да садржи:
1) мјесто, датум и правни основ примопредаје дужности,
2) лично име и функцију лица које предаје дужност и лица које прима
дужност,
3) лична имена лица која присуствују примопредаји дужности,
4) број и датум акта којим је формирана Комисија,
5) попис и опште податке о службеним актима који су предмет
примопредаје дужности, по годинама, врсти, количини и стању тих аката,
6) број службених печата који су предмет примопредаје,
7) лична имена чланова Комисије који потписују записник,
8) напомене у вези са предметом примопредаје и
9) потписе чланова Комисије и потписе свих овлашћених присутних лица.
________________
Овим чланом дефинише се садржај записника о примопредаји дужности.
Записник мора бити сачињен у довољном броју примјерака, од којих по један
задржавају лица између којих се врши примопредаја, чланови комисије и један
примјерак који се доставља органу у којем се врши примопредаја.
Члан 50.
(1)

У случају да се примопредаја дужности између функционера који
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предаје дужност и новоизабраног функционера који прима дужност у органу
јединице локалне самоуправе не изврши у року из члана 47. овог закона, министар
ће у даљем року од три дана донијети наредбу да се примопредаја дужности мора
извршити у року од 48 часова од дана објављивања наредбе у „Службеном
гласнику Републике Српске“ у присуству Комисије, једног представника
Министарства управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) и
предсједника клубова одборника политичких субјеката који чине скупштинску
већину.
(2) Против наредбе из става 1. овог члана није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор пред надлежним судом.
________________
Овим чланом уређује се ситуација када се, у законом прописаним роковима, не
изврши примопредаја дужности између функционера који предаје дужност и
новоизабраног функционера. У таквој ситуацији утврђена је надлежност министра
управе и локалне самоуправе да у року од три дана од истека рокова из члана 47.
Закона, донесе наредбу о примопредаји дужности, која се објављује у „Службеном
гласнику Републике Српске“. Против наредбе није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор пред надлежним окружним судом.
У року од 48 сати од објављивања наредбе има се извршити примопредаја у
присуству комисије за примопредају која је именована у складу са чланом 48. овог
закона. Примопредаји присуствују и по један представника министарства управе и
локалне смоуправе и предсједника клубова политичких субјеката који чине
скупштинску већину и који немају статус члана комисије за примопредају.
Ова одредба закона односи се искључиво за примопредају дужности између
функционера јединице локалне самоуправе: градоначелника, односно начелника
општине и њихове замјенике, предсједника и потпредсједника скупштине јединице
локалне самоуправе, и има за циљ да се у кратком року обезбиједи функционисање
органа јединице локалне смоуправе у складу са законом.
Члан 51.
(1) Скупштина може за извршење својих задатака оснивати сталне и
повремене комисије, одборе и савјете као радна тијела скупштине.
(2) Број чланова сталних радних тијела утврђује се пословником.
(3) Чланови радних тијела скупштине могу да имају право на накнаду у
складу са одлуком скупштине.
________________
Скупштина јединице локалне самоуправе своје надлежности остварује
доношењем општих аката и одлучивањем на сједници.
У циљу припрема сједница, скупштина именује стална и повремена радна тијела
(комисије, одборе, савјете), чији задатак је да разматрају, дају мишљења и заузимају
ставове о питањима из надлежности скупштине јединице локалне самоуправе.
Стална радна тијела, њихов дјелокруг, број чланова и начин рада утврђују се
пословником скупштине, а именује се из реда одборника, с тим да у одређеним радним
тијелома који обављају посебне стручне задатаке (као што је комисија са прописе),
један број чланова се именује из реда грађана који посједују потребна стручна знања.
Чланови из реда грађана по правилу учествују у раду радног тијела, али не учествују у
доношењу одлука.
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Скупштина посебном одлуком именује повремено радно тијело, утврђује његову
надлежност, именује предјседника и чланове, те одређује висину накнаде за рад
његових чланова. Одлука о именовању повременог радног тијела се објављује у
службеном гласнику општине.
Скупштина одређује висину накнаде коју остварују чланови радних тијела
скупштине одлуком о именовању радног тијела.
Предсједник скупштине координише рад скупштинских радних тијела, а
секретар скупштине путем стручне службе, односно градске и општинске управе
обрезбјеђује услове за њихов рад

Члан 52.
(1) Начин рада, сазивање, утврђивање дневног реда, одлучивање и друга
питања значајна за рад скупштине и радних тијела уређују се пословником.
(2) Сједнице скупштине одржавају се у секуларном амбијенту.
________________
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси пословник о раду којим
уређује начин њеног рада, сазивање, утврђивање дневног реда, начин одлучивања и
другим питањима од значаја за њен рад, као и рад њених повремених и сталних радних
тијела.
Пословником се уређују права и дужности одборника, оснивање, права и
дужности клубова одборника, које оснивају одборници једне или више политичких
странака и независних одборника. Клубови одборника имају посебну улогу у припреми
сједница скупштине. Они заузимају ставове у погледу питања која се предлажу за
разматрање на сједницама скупштине.
Пословником се уређује и надлежност колегија скупштине, којег чине
предсједник и потпредсједник скупштине, секретар скупштине и предсједници клубова
одборника. Задатак колегија је да припреми сједницу скупштине у погледу времена и
мјеста одржавања, приједлога дневног реда, те да заузме став о свим питањима од
значаја за одржавање сједнице скупштине.
Пословником се уређују обавезе градоначленика, односно начелника општине и
представника градске, односно општинске управе у припреми и одржавању сједница
скупштине.
Просторија у којој се одржавају сједнице скупштине не може имати истакнута
вјерска обиљежја.
Члан 53.
(1) Скупштина у јединици локалне самоуправе која према резултатима
посљедњег пописа становништва има више од 30.000 становника може да
формира стручну службу за потребе рада скупштине и радних тијела скупштине.
(2) Стручна служба скупштине обавља стручне и административнотехничке послове за потребе сазивања и одржавања сједница скупштине.
(3) Секретар скупштине руководи стручном службом скупштине и одговара
за рад стручне службе.
(4) Изузетно, скупштина може посебном одлуком пренијети послове стручне
службе скупштине на градску, односно општинску управу.
________________
Овим чланом даје се овлашћење и могућност скупштинама јединица локалне
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смоуправе које према резултатима посљедњег пописа становништва имају више од
30.000 становника да могу формирати стручну службу скупштине.
Стручном службом руководи секретар скупштине и одговара за њезин рад, а
основни задаци стручне службе и секретара скупштине су:
- пружање стручне помоћи предсједнику скупштине у припреми и предсједавању
скупштином,
- организовање стручних послова за потребе скупштине и њених радних тијела и
- обављање других послова утврђених законом, статутом, пословником скупштине
и другим актима скупштине.
Међутим, закон не обавезује скупштине јединица локалне самоуправе, које
испуњавају услове за формирање стручне службе да формирају стручну службу, већ
прописује да се посебном одлуком послови стручне службе могу пренијети на градску,
односно општинску управу. Законодавац је овдје имао у виду потребу за рационалном
и ефикасном организацијом органа јединица локалне самоуправе.
Прописивање критеријума за формирање стручне службе не значи да се послови
који се односе на стручне и административно-техничке послове за потребе сазивања и
одржавања сједница скупштине не организују и не извршавају, јер уколико нису
испуњени законом прописани услови за формирање стручне службе скупштине те
послове организује градска, односно општинска управа у организационој јединици која
је надлежна за сродне послове.
3. Градоначелник, односно начелник општине
Члан 54.
(1) Градоначелник у граду, односно начелник општине у општини је
извршни орган власти јединице локалне самоуправе.
(2) Градоначелник, односно начелник општине заступа и представља
јединицу локалне самоуправе.
(3) Градоначелник, односно начелник општине руководи градском, односно
општинском управом и одговоран је за њен рад.
________________
Питање организације и функционисања извршне власти јединице локалне
самоуправе је једно од централних питања у локалној самоуправи, а од статуса носиоца
извршне власти и односа између извршне и представничке власти, зависи облик
организације локалне самоуправе.
Извршна власт се може организовати путем колективниг или инокосног органа,
а сваки овај облик има своје позитивне и негативне карактеристике. Законом о локалној
самоуправи из 1999. године је напуштен колективни извршни орган јединице локалне
самоуправе и успостављен инокосни орган, градоначелник, односно начелник општине,
који је први пут биран на локалним изборима одржаним 2000. године.
Избор носиоца извршне власти, у складу са изборним прописима, се врши
непосредно од грађана или посредно, када носиоца извршне власти бира представнички
орган власти (скупштина јединице локалне самоуправе). Непосредни избор
градоначелника, односно начелника општине чини носиоца извршне власти политички
стабилним и независним од скупштине као носиоца представничке власти и у пунијој
мјери долази до изражаја диоба локалне власти на представничку и извршну власт.
Градоначелник, односно начелник општине има сљедећа основна овлаштења и
дужности:
- носилац је извршне власти у јединици локалне самоуправе,
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-

заступа и представља јединицу локалне самоуправе,
руководи градском, односно општинском управом, укључујући и статус
послодавца у односу на запослене у градској, односно општинској управи и
одговоран је за рад градске, односно општинске управе пред скупштином
јединице локалне самоуправе за извршење послова из самосталног дјелокруга
локалне самоуправе и републичким органима за извршење пренесених послова
републичке управе, као и пред грађанима.
Члан 55.

(1) Градоначелник, односно начелник општине има замјеника који му
помаже у вршењу дужности.
(2) Замјеник извршава дужности које му повјери градоначелник, односно
начелник општине, замјењује га и дјелује у његово име када је он одсутан или
спријечен у извршавању својих дужности.
(3) Мандат замјеника траје до краја мандата скупштине која га је изабрала.
________________
Замјеник градоначелника, односно начелника општине нема карактер
општинског органа и његове дужности се могу свести у двије групе послова:
- извршава дужности које му повјери градоначелник, односно начелник општине и
- замјењује градоначелника, односно начелника општине, дјелући у његово име
када је он одсутан или пак спријечен да извршава своје дужности.
За свој рад замјеник одговара градоначелнику, односно начелнику општине.
Замјеник градоначелника, односно начелника општине не може истовремено
бити службеник или намјештеник у органу јединице локалне самоуправе.
Ако се замјеник градоначелника, односно начелника општине изабере из реда
одборника у скупштини јединице локалне самоуправе, том лицу престаје мандат
одборника, јер је замјеник дио локалне извршне власти, а правила диобе власти не
дозвољавају да исто лице истовремено може да буде дио извршне и представничке
власти.
Према ранијем Закону о локалној самоуправи мандат замјеника начелника трајао
је до краја мандата греадоначелника, односно начелника општине, односно скупштине
јединице локалне самоуправе. Новина овог закона је да се мандат замјеника искључиво
веже за мандат скупштине која га је изабрала.
Члан 56.
(1) Скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог градоначелника,
односно начелника општине.
(2) Избор, опозив и разрјешење замјеника врши се по поступку предвиђеном
за избор, опозив и разрјешење предсједника скупштине и уређује се статутом и
пословником.
________________
Замјеника градоначелника, односно начелника општине именује скупштина,
искључиво на приједлог градоначелника, односно начелника општине и мандат
замјеника траје до краја мандата скупштине која га је изабрала.
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Избор, опозив и разрјешење замјеника врши се посредно, од скупштине и Закон
не уређује ове поступке, осим што захтијева да се исти врше по поступку предвиђеном
за избор, опозив и разрјешење предсједника скупштине, који се уређују статутом
јединице локалне самоуправе и пословником о раду скупштине.
Члан 57.
(1) Ако мандат градоначелнику, односно начелнику општине престане
прије истека времена на које је изабран, 1/3 одборника може да предложи
скупштини разрјешење замјеника.
(2) У случају престанка мандата градоначелника, односно начелника
општине прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима,
а замјеник је спријечен да обавља дужности или јединица локалне самоуправе
нема замјеника, скупштина бира вршиоца дужности замјеника, у складу са
статутом и пословником, на приједлог 1/3 одборника до избора новог
градоначелника, односно начелника општине, који има све надлежности
извршног органа власти у складу са овим законом.
________________
Поред дужности прописаних чланом 55. Закона, дужност замјеника
градоначелника, односно начелника општине је да привремено обавља дужност
градоначелника, односно начелника општине, у случају престанка мандата
градоначелника, односно начелника општине прије истека времена на које је изабран,
са свим овлаштењима градоначелника, односно начелника општине као носиоца
извршне власти.
Међутим, новина овог у односу на ранији Закон о локалној самоуправи је да 1/3
одборника у скупштини може да предложи скупштини разрјешење замјеника, ако је
мандат градоначелнику, односно начелнику општине престао прије истека времена на
које је изабран.
Закон такође даје рјешење и у случају престанка мандата градоначелника,
односно начелника оптшине прије истека времена на које је изабран, а замјеник је
спријечен да обавља дужности или ако јединица локалне самоуправе нема замјеника, у
ком случају скупштина бира вршиоца дужности замјеника на приједлог 1/3 одборника,
на начин прописан статутом и пословником скупштине.
Вршилац дужности замјеника градоначелника, односно начелника општине има
све надлежности извршног органа власти до избора новог градоначелника, односно
начелника општине. У случају из става 2. овог члана, обавеза је скупштине да без
одгађања, у што краћем року изабере вршиоца дужности замјеника како би до избора
новог градоначелника, односно начелника општине град, односно општина имала
извршну власт.
Након избора новог градоначелника, односно начелника општине, скупштина је
у обавези да разријеши функције вршиоца дужности замјеника, а градоначелник,
односно начелник општине предлаже скупштини избор замјеника градоначелника,
односно начелника општине у складу са овим законом и актима јединице локалне
самоуправе.

Члан 58.
(1) Градоначелника, односно начелника општине бирају грађани на
општим непосредним изборима за период од четири године у складу са изборним
прописима.
42

(2) Престанак мандата градоначелника, односно начелника општине и
његов опозив прије истека мандата спроводи се у складу са изборним прописима.
(3) У случају престанка мандата у складу са изборним прописима или
трајне спријечености градоначелника, односно начелника општине да обавља
функцију, а преостало је више од годину дана мандата, расписују се избори у року
од 60 дана.
________________
Градоначелника, односно начелника општине, као извршни орган власти
јединице локалне самоуправе, бирају грађани који имају пребивалиште на подручју
јединице локалне самоуправе и уписани су у бирачки списак који се води за подручје
јединице локалне самоуправе. Избори за градоначелника, односно начелника општине
се спроводе истовремено са избором за одборнике у скупштини јединице локалне
самоуправе и његов мандат се поклапа са мандатом одборника одређеног скупштинског
сазива (локални избори).
Начин спровођења локалних избора уређују се Изборним законом Босне и
Херцеговине и Изборним законом Републике Српске.
Начин избора градоначелника, односно начелника општине не мијења његов
положај у односу на скупштину, он и даље извршава њене одлуке и политику коју она
утврђује и одговара скупштини за свој рад и рад локалне управе.
Поступак опозива градоначелника, односно начелника општине прије истека
мандата на који је изабран, спроводи се у складу са изборним прописима и пролази
кроз сљедеће фазе:
- покретање иницијативе за опозив,
- одлучивање о покретању поступка опозива у надлежности је скупштине и
- одлучивање о опозиву, у складу са изборним прописима.
Ванредни избори за градоначелника, односно начелника општине, спроводе са у
случају опозива, оставке или трајне спријечености градоначелника, односно начелника
општине да обавља функцију, а преостало је више од годину дана до краја мандата.
Изборе расписује Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у року од 60 дана
од престанка мандата градоначелника, односно начелника општине.
До избора новог градоначелника, односно начелника општине, функцију
градоначелника, односно начелника општине, са свим његовим правима и дужностима,
врши замјеник градоначелника, односно начелника општине или вршилац дужности
замјеника, именован у складу са чланом 57. став 2. Закона

Члан 59.
(1) Надлежности градоначелника, односно начелника општине су:
1) предлаже статут,
2) предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
3) израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета,
финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм,
просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се
односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног
земљишта,
4) обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности јединице
локалне самоуправе, њених права и обавеза,
5) спроводи локалну политику у складу са одлукама скупштине, извршава
локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
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6) извршава законе и друге прописе Републике, града и општине чије је
извршење повјерено јединици локалне самоуправе,
7) доноси одлуку о оснивању градске, односно општинске управе,
8) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста градске, односно општинске управе,
9) предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,
10) предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге
послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
11) реализује сарадњу јединице локалне самоуправе са другим јединицама
локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са
одлукама и закључцима скупштине и њених радних тијела,
12) даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији
је оснивач јединица локалне самоуправе,
13) подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која
обављају комуналне дјелатности,
14) подноси извјештај скупштини о свом раду и раду градске, односно
општинске управе,
15) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од
извршења општи или појединачни акт скупштине, ако сматра да је супротан
Уставу и закону,
16) закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе, у складу са
актима скупштине,
17) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за
рјешавање нису надлежни републички органи,
18) доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен
статутом,
19) одлучује о сукобу надлежности између градске, односно општинске
управе и организација које врше послове од интереса за јединицу локалне
самоуправе,
20) одлучује о изузећу службеног лица градске, односно општинске управе и
21) обавља друге послове утврђене законом и статутом.
(2) Градоначелник, односно начелник општине одговоран је за законитост
свих аката које предлаже скупштини.
________________
Градоначелник, односно начелник општине, као носилац извршне власти, има
значајна овлаштења и ауторитет која произлазе из његовог статуса и овлаштења, као и
овлаштења локалне управе којом руководи и која му је одговорна.
Надлежности градоначелника, односно начелника општине могу се
систематизовати у сљедеће групе:
- представља и заступа град, односно општину,
- предлаже скупштини статут јединице локалне самоуправе, одлуке и друга ошта
акта и одговоран је за законитост ових приједлога,
- извршава локалну политику, одлуке и друга општа акта која доноси скупштина,
- извршава пренесене послове републичке управе,
- доноси планове, програме и друга акта из свог дјелокруга,
- оснива градску, односно општинску управу и уређује њену унутрашњу
организацију,
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-

руководи градском, односно општинском управом укључујући и одлучивање о
правима, дужностима и одговорностима запослених у тој управи и има сва права
и дужности послодавца,
- одлучује по жалбама у управном поступку против превостепених рјешења
градске, односно општинске управе у пословима из самосталног дјелокруга
локалне самоуправе.
Градоначелник, односно начелник општине је одговоран скупштини јединице
локалне самоуправе и грађанима за извршење послова из самосталног дјелокруга
локалне самоуправе, а републичким органима за извршење пренесених послова
републичке управе.
Одговорност градоначелника, односно начелника општине према скупштини и
грађанима има првенствено политички карактер (доводи до престанка мандата
опозивом), а одговорност републичким органима има првенствено правни карактер.
4. Градска, односно општинска управа
Члан 60.
Градоначелник, односно начелник општине утврђује структуру и
унутрашњу организацију градске, односно општинске управе у законом
утврђеним општим границама.
________________
Градска, односно општинска управа нема статус општинског органа, већ је иста
саставни дио извршне власти јединице локалне самоуправе коју представља и њоме
руководи градоначелник, односно начелник општине.
Градоначелник, односно начелник општине оснива градску, односно општинску
управу и утврђује њену структуру и унутрашњу организацију, у законом утврђеним
општим границама. Овај члан Закона у непосредној вези је са чл. 66, 67. и 68. Закона
којим се утврђује критеријум за одређивање максималног броја запослених у градској,
односно општинској управи, број запослених на 1.000 становника на подручју јединице
локалне самоуправе према резултатима посљедњег пописа становништва, као и
изузеци од критеријума броја становника који су предвиђени за општине које имају до
5.000 становника Број становника на подручју јединице локалне самоуправе према
резултатима посљедњег пописа становништва је критеријум на основу којег се одређује
максималан број запослених. Закон је обавезао органе јединице локалне самоуправе да
број запослених у градској, односно општинској управи ускладе са чл. 66, 67. и 68. овог
закона до 30. јуна 2019. године.
Водећи се у првом реду наведеним одредбама Закона, градоначелник, односно
начелник општине приликом утврђивања структуре и унутрашње организације градске,
односно општинске управе треба да има у виду реалне потребе и могућности јединице
локалне самоуправе, те да води рачуна о финансијским ограничењима и јавном
интересу.
Градоначелник, односно начленик општине у циљу организовања и
функционисања градске односно општинске управе, самостално и без утицаја
скупштине доноси:
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-

-

одлуку о оснивању градске, односно
општинске управе, којом уређује
организацију градске, односно општинске управе по основним и унутрашњим
организационим јединицама, дјелокруг њихових послова у складу са
надлежностима утврђеним законом и статутом, руковођење организационим
јединицама и друга питања од значаја за организацију и функционисање градске
односно општинске управе и
правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске,
односно општинске управе, којим у складу са одлуком о оснивању
(организовању) градске, односно општинске управе, утврђује радна мјеста по
основним и унутрашњим организационим јединицама, послове који се врше по
појединим радним мјестима, опште и посебне услове за распоређивање
запослених на радна мјеста, усклађене са релевантним прописима којима се
утврђују занимања и број извршиоца на појединим радним мјестима.
Члан 61.

(1) Послови градске, односно општинске управе су:
1) извршавање и спровођење прописа скупштине и градоначелника,
односно начелника општине,
2) припремање нацрта одлука и других аката које доноси скупштина и
градоначелник, односно начелник општине,
3) извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење
вршења послова чије је извршење повјерено јединици локалне самоуправе и
4) вршење стручних и других послова које јој повјери скупштина и
градоначелник, односно начелник општине.
(2) Организација рада градске, односно општинске управе заснива се на
принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада органа
јединице локалне самоуправе у извршавању њихових надлежности.
________________
Градска, односно општинска управа је дио извршне власти у дјелокругу локалне
самоуправе, надлежна за извршење свих управних, стручни и других послова у
надлежности јединице локалне самоуправе, који се могу груписати у сљедеће цјелине:
- извршавање општих аката које доносе органи јединице локалне самоуправе у
оквиру самосталног дјелокруга локалне самоуправе,
- израда нацрта општих и других аката које доносе органи јединице локалне
самоуправе,
- извршавање програма, планова и појединачних аката органа јединице локалне
самоуправе,
- извршавање закона и других прописа који су пренесени на локалну самоуправу
од републичког нивоа власти,
- вођење управног поступка у дјелокругу градске, односно општинске управе,
- непосредни инспекцијски надзор, укључујући и комунално-инспекцијски надзор,
у дјелокругу градске, односно општинске управе,
- вођење одговарајућих службених евиденција и издавање одговарајућих
докумената на оснвоу тих евиденција и
- извршавање других стручних и осталих послова које јој одреде органи јединице
локалне самопуправе.
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Основни принцип огранизације власти у једној држави заснован је на начелу
пресумпције вршења јавних овлаштења у корист локалне самоуправе, односно јединица
локалне самоуправе је надлежна за вршење свих јавних послова, осим оних који су дате
у надлежност вишем ниву власти.
Такође, потребно је организовати извршавање јавних послова да се они приближе
грађанима, што значи да је потребно извршити што већи степен децентрализације
јавних послова и јачати локалну самоуправу, јер се тиме постиже већи степен
економичности, рационалности и ефикасности организовања и функционисања јавне
власти, те иста ставља у већи степен одговорности у односу на грађане.
Члан 62.
(1) У градској, односно општинској управи организују се одјељења и
службе као основне организационе јединице.
(2) У зависности од обима и врсте послова у одјељењима и службама могу се
формирати одсјеци као унутрашње организационе јединице.
(3) Општинска управа која има до десет запослених не може формирати
одјељења и службе.
(4) Изузетно од става 2. овог члана одсјек се може формирати као
самостална организациона јединица у општинској управи која има до десет
запослених, као и у градској, односно општинској управи за обављање
специфичних послова.
(5) Ради ефикаснијег извршавања послова из надлежности градске, односно
општинске управе могу се формирати мјесне канцеларије у појединим насељеним
мјестима.
________________
Нова рјешења овог закона у односу на ранији Закон о локалној самоуправи су
конкретне одредбе о организацији градске, односно општинске управе, у смислу да
дефинишу које организационе јединице могу да се успоставе у оквиру градске односно
општинске управе. Ако градска, односно општинска управа има више одјелења у свом
саставу, једно од одјељења је одјељење за општу управу у чијем дјелокругу су послови
који се односе на канцеларијско пословања (главна писарница) и грађанска стања.
Одсјеци се организују као унутрашње организационе јединице одјељења или службе.
Међутим, у одређеним случајевима, одсјеци се могу организовати и као самосталне
организационе јединице које су под непосредном контролом градоначелника, односно
начелника општине.
Ограничења у погледу организовања основних организационих јединица односе
се на општинске управе које имају до 10 запослених, односно до 2.000 становника, с
тим да се Закон даје могућност да се у овим општинским управама организују одсјеци
као самосталне организационе јединице, ако постоји потреба за обављањем
специфичних послова. У таквим општинским управама шеф самосталног одсјека, за
свој рад непосредно одговара начелнику општине. Могућност оснивања самосталних
одсјека даје се и другим градским, односно општинским управама које у свом саставу
имају основне организационе јединице, с тим да се испуни законски услов, у смислу
обављања специфичних послова.
Јединице локалне самоуправе у Републици Српској, а што се нарочито односи на
градове, по правилу имају велика подручја, тако да је грађанима који живе на подручју
које је удаљено од сједишта јединице локалне самоуправе отежан приступ јавним
пословима у дјелокругу јединице локалне самоуправе.
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У циљу приближавања вршења јавних послова грађанима, закон даје могућност
градоначелнику, односно начелнику општине да у појединим насељеним мјестима,
формира мјесне канцеларије, са задатком да воде службене евиденције о грађанским
стањима, према Закону о матичним књигама и извршавају друге послове из дјелокруга
града, односно општине од инетереса за локално становништво. Мјесне канцеларије се,
по правилу, формирају у оквиру одјељења градске, односно општинске управе
надлежних за општу управу.
Члан 63.
(1) Градоначелник, односно начелник општине може да формира кабинет
као посебну организациону јединицу ради вршења савјетодавних, протоколарних
и административно-техничких послова.
(2) Кабинетом руководи шеф кабинета којег поставља, односно распоређује
градоначелник, односно начелник општине.
(3) Градначелник, односно начелник општине може да има савјетнике, с
тим да начелник општине може да има највише два савјетника.
(4) Градоначелник може да постави градског менаџера и градског
архитекту, односно просторног планера за рад на припреми и реализацији
развојних програма и пројеката, којима се подстиче економски развој, обезбјеђује
заштита животне средине, одрживи развој, подстичу предузетничке иницијативе,
јавно приватно партнерство, доносе акти просторног планирања и иницирају
измјене прописа ради стварања подстицајног амбијента за развој града.
(5) Мандат шефа кабинета, савјетника, градског менаџера и градског
архитекте, односно просторног планера престаје престанком мандата
градоначелника, односно начелника општине, оставком или разрјешењем.
(6) На радно-правни статус шефа кабинета, савјетника, градског менаџера
и градског архитекте, односно просторног планера примјењују се општи прописи
о раду.
(7) Изузетно од става 5. овог члана ако је за шефа кабинета распоређено
лице са статусом службеника или намјештеника у градској, односно општинској
управи, то лице, док је у мандату шефа кабинета, као и након престанка мандата
има права из радног односа службеника или намјештеника у градској, односно
општинској управи.
________________
Када је у питању организовање градске, односно општинске управе, новина овог
закона у односу на ранији Закон о локалној самоуправи, је и могућност формирања
кабинета градоначелника, односно начелника општине као посебне организационе
јединице у циљу вршења савјетодавних, протоколарних и административно-техничких
послова. Јединица локалне самоуправе може, а не мора, да има кабинет. Кабинет
формира градоначелник, односно начелник општине и радна мјеста у кабинету утврђује
правилником о унутрашњој организацији и систематизации радних мјеста градске
односно општинске управе. У кабинету се систематизују радна мјеста: шеф кабинета
(који руководи кабинетом), савјетник градоначелника, односно начелника општине,
градски менаџер, градски архитекта, односно просторни планер, као и радна мјеста
службеника и намјештеника који обављају протоколарне и административно-техничке
послове.
У кабинету се не могу формирати основне и унутрашње организационе
јединице, а запослени у кабинету не могу обављати послове из дјелокруга послова
градске, односно општинске управе. Закон утврђује ограничења у погледу броја
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савјетника начелника општине, који може да има највише два савјетника, а могућност
за постављање менаџера и архитекте, односно просторног планера даје само градовима,
па отуда и назив градски менаџер, односно градски архитекта или просторни планер.
Мандат шефа кабинета, савјетника, градског менаџера и градског архитекте,
односно просторног планера везује се за мандат градоначелника, односно начелника
општине, односно престаје престанком мандата градоначелника, односно начелника
општине, његовом оставком или разрјешењем. Једини изузетак прописан је за радно
мјесто шефа кабинета и то у случају, ако је за шефа кабинета распоређен запослени из
реда службеника или намјештеника у градској, односно општинској управи, исти по
престанку мандата има права из радног односа службеника или намјештеника.
Када је у питању радно-правни статус шефа кабинета (који прије мандата није
имао статус службеника или намјештеника у градској, односно општинској управи),
савјетника, градског менаџера и градског архитекте, односно просторног планера
примјењују се општи прописи о раду. Да би се испунили услови за запошљавање у
кабинету, потребно је правилником о унутрашњој организацији и систематизације
радних мјеста градске, односно општинске управе предвидјети кабинет као посебну
организациона јединицу и радна мјеста у кабинету, те планом запошљавања обухватити
радна мјеста која се попуњавају.
Члан 64.
(1) Приликом доношења правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе полази се од
њеног дјелокруга утврђеног законом, другим прописима и сљедећих начела:
1) обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова
у одговарајуће унутрашње организационе јединице,
2) законитог и благовременог одлучивања о правима и обавезама и на
закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,
3) стручног и рационалног обављања послова и остваривања одговорности
запослених, постављених и именованих лица и
4) ефикасног руковођења организационим јединицама и сталног надзора
над обављањем послова.
(2) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста градске, односно општинске управе обухваћена су и радна мјеста у стручној
служби скупштине.
(3) Влада уредбом прописује начела за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи.
________________
Овим чланом су дефинисана основна начела организовања и функционисања
градске, односно општинске управе која обавезују градоначелника, односно начелника
општине приликом утврђивања организације градске, односно општинске управе.
Уз ова начела градоначелник, односно начелник општине треба да се руководи
основним принципима за организовање и функционисање градске, односно општинске
управе и то су: економичност, ефикасност, дјелотворност и јавност рада.
У погледу функционалних карактеристика градске, односно општинске управе
потребно је обезбиједити;
- јачање аутономности и одговорности запослених,
- повећање професионализације и стручности запослених,
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-

примјена стандаризације у организацији и функционисању градске, односно
општинске управе, засноване на међународним стандардима квалитета у овој
области,
- јавност у раду градске, односно општинске управе, укључујући и остваривање
права на слободан приступ информацијама странака у поступцима и
- сарадња са другим субјектима, нарочито са невладиним сектором и остваривању
надлежности градске, односно општинске управе.
Поред наведеног, Закон прописује обавезу градоначелника, односно начелника
општине да правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
градске, односно општинске управе утврди радна мјеста у стручној служби скупштине.
Овдје треба имати у виду законско ограничење у погледу формирања стручне службе
скупштине према којем скупштина у јединици локалне самоуправе која према
резултатима посљедњег пописа становништва има више од 30.000 становника може да
формира стручну службу за потребе рада скупштине и радних тијела скупштине. Дакле,
када скупштина формира стручну службу скупштине постоји обавеза градоначелника,
односно начелника општине да утврди радна мјеста у стручној служби. Уколико
јединица локалне самоуправе не испуњава законом прописани услов за формирање
стручне службе или ако су посебном одлуком скупштине послови стручне службе
пренесени на градску, односно општинску управу, стручне и административнотехничке послове за потребе сазивања и одржавања сједница скупштине обавља
основна или унутрашња организациона јединица градске, односно општинске управе у
чијем дјелокругу послова се обављају слични, односно међусобно повезани послови.
Влада Републике Српске, донијела је Уредбу о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској управи
којом се утврђују начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у
градској, односно општинској управи, врсте организационих јединица и услови за
њихово оснивање, начин руковођења организационим јединицама, систематизација
радних мјеста, као и поступак доношења правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста.
Члан 65.
(1) Јединице локалне самоуправе међусобно сарађују у организацији и
извршавању послова из самосталног дјелокруга, а нарочито у извршавању
пренесених послова републичке управе.
(2) Сарадња из става 1. овог члана се остварује:
1) размјеном информација и координацијом о свим питањима која су од
значаја за ефикасност рада градске, односно општинске управе и
2) закључењем споразума, односно уговора којим се градска, односно
општинска управа под одређеним условима овлашћује да извршава послове на
подручју друге јединице локалне самоуправе, а изузетно формирањем заједничке
градске, односно општинске управе за подручје више јединица локалне
самоуправе.
________________
Секторски закони могу утврђивати надлежности јединица локалне самоуправе у
појединима областима, али морају имати у виду капацитете и ресурсе којима јединице
локалне самоуправе располажу (величина подручја јединице локалне самоуправе, број
становника, ресурсе којима располаже), како би биле способне да изврше ове обавезе.
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Територијалну организацију Републике Српске карактерише постојања општина
и градова које се значајно разликује у погледу ресурса којима располажу, а од којих
зависи ефикасност извршавања њихове надлежности. Ефикасност извршавања
самосталне надлежности је посебно угрожена у малим општинама, које имају
ограничене финансијске и друге ресурсе, што може бити од значаја за остваривање
права грађана и на доступност праву на дјелотворну и ефикасну локалну самоуправу.
Модел локалне самоуправе у Републици Српској, до сада засниван на
монотипском граду, односно општини додатно је усложњавао амбијент организације и
функционисања локалне самоуправе, а негативни аспекти овог модела могли су да буду
дјелимично неутралисани обављањем послова локалне управе путем заједничких
градских, односно општинских управа или другим видом сарадње јединица локалне
самоуправе, што је препознато кроз нова законска рјешења и Закон афирмише такву
могућност. За очекивати је да пракса сарадње јединица локалне самоуправе кроз облике
сарадње предвиђене овим законом получи позитивне резултате, јер да сада се веома
мали број општина и градова опредјелило за оваква рјешења.
Овај члан пружа могућност јединицама локалне самоуправе, да кроз различите
облике сарадње са другим јединицама локалне самоуправе обављају послове из оквира
властитих надлежности, као и послове из оквира појерених послова. Заједничко
обављање послова могуће је путем заједничких органа, служби, организација и
институција са јавним овлаштењима, али и путем других облика сарадње јединица
локалне самоуправе. Значај оваквог рјешења је у могућностима које пружа,
ефикаснијем обављању одређених послова, те уштеду у кориштењу ресусра која се на
тај начин постиже. Иако још у пракси није афирмисано заједничко вршење послова на
начин одређен овим чланом, за очекивати је да ће такав начин у будућности бити све
више кориштен, посебно за вршење послова које су општине дужне обављати, као на
примјер различити инспекцијски послови, комунално-инспекцијски послови и слично.
Важно је нагласити да се овај члан односи и на обављање повјерених послова, чиме
се у пракси афирмише право јединица локалне самоуправе да организацију вршења
појединих послова прилагоде властитим условима и потребама.
Члан 66.
Број становника на подручју јединице локалне самоуправе према
резултатима посљедњег пописа становништва је критеријум на основу којег се
утврђује максималан број запослених у градској, односно општинској управи.
________________
Опредјељење законодавца да уведе критеријум за утврђивање максималног
броја запослених у градској, односно општинској управи једно је од најзначајнијих
рјешења овог закона које је изазвало највише реакција у стручним круговима и уопште
у јавности Републике Српске. Ниједан ранији закон у Републици Српској који је
уређивао систем локалне самоуправе није ограничавао органе јединице локалне
самоуправе у одлучивању о броју запослених у јединицама локалне самоуправе.
Познато је да на другим нивоима власти није уведен критеријум за утврђивање
максималног броја запослених, иако се у задње вријеме све чешће ово питање
актуелизује.
Члан 67.
(1) Максималан број запослених на неодређено вријеме у градској, односно
општинској управи, укључујући и запослене у стручној служби скупштине не
може бити већи од три запослена на 1.000 становника на подручју јединице
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локалне самоуправе према резултатима посљедњег пописа становништва.
(2) Максималан број запослених на неодређено вријеме у градској управи,
укључујући и запослене у стручној служби скупштине града, који у свом саставу
има више општина не може бити већи од једног запосленог на 1.000 становника на
подручју свих јединица локалне самоуправе које су у саставу града, према
резултатима посљедњег пописа становништва.
(3) Запослени из ст. 1. и 2. овог члана су службеници и намјештеници у
смислу закона којим се уређује радно-правни статус запослених у органима
јединице локалне самоуправе, не укључујући функционере јединице локалне
самоуправе и запослене који обављају послове у области заштите од пожара.
________________
Анализом надлежности јединица локалне самоуправе, степена њихове
развијености, величине њиховог подручја, потреба локалног становиштва и других
параметара који се могу утврдити на егзактан начин, те организације локалне
самоуправе у земљама у региону које су већ успоставиле критеријум броја становника,
стало се на становиште да јединица локалне самоуправе са максимално три запослена
на неодређено вријеме у градској, односно општинској управи, укључујући и запослене
у стручној служби скупштине на 1.000 становника на подручју јединице локалне
самоуправе према резултатима посљедњег пописа становништва, може постићи
оптималну организација послова у циљу извршавања свих надлежности и функција из
дјелокруга самосталних и пренесених послова. Према овом критеријуму, у максималан
број запослених не улазе запослени на одређено вријеме, функционери јединице
локалне самоупораве и запослени који обављају послове у области заштите од пожара.
Овај члан утврђује и максималан број запослених на неодређено вријеме у
градској управи, укључујући и запослене у стручној служби скупштине града, који у
свом саставу има више општина, који не може бити већи од једног запосленог на 1.000
становника на подручју свих јединица локалне самоуправе које су у саставу града, а
што је случај у Граду Источно Сарајево који у свом саставу има шест општина. Будући
да општине у саставу тог града имају све надлежности општина које нису у саставу
града, законодавац се опредијелио да је оптималан број запослених један на 1.000
становника, који може да одговри свим захтјевима организације послова и извршавања
надлежности града који у свом саставу има више општина.
Члан 68.
Изузетно од члана 67. овог закона, максималан број запослених на
неодређено вријеме у општинској управи јединице локалне самоуправе која на
свом подручју према резултатима посљедњег пописа становништва има:
1) до 1.000 становника је седам запослених,
2) од 1.001 до 2.000 становника је десет запослених,
3) од 2.001 до 3.000 становника је 13 запослених,
4) од 3.001 до 4.000 становника је 15 запослених и
5) од 4.001 до 5.000 становника је 17 запослених.
________________
За општине које имају до 5.000 становника на свом подручју према резултатима
посљедњег пописа становништва Закон утврђује изузетак од критеријума за
утврђивање максималног броја запослених. Наиме, уважена је потреба да јединице
локалне самоуправе из категорије неразвијених и изразито неравијених организују
обављање својих функција на адекватан начин, уз довољан број извршилаца. То су на
примјер општине Источни Дрвар, Источни Мостар, Језеро, Купрес и Калиновик.
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Члан 69.
Укупан број запослених на одређено вријеме и лица ангажованих по другим
основима у градској, односно општинској управи, укључујући и запослене у
стручној служби не може бити већи од 10% запослених на неодређено вријеме.
________________
Када је у питању број запослених на одређено вријеме (ради замјене одсутног
службеника до његовог повратка, због привремено повећаног обима посла, најдуже до
шест мјесеци у току једне календарске године, ради обуке приправника док траје
приправнички стаж, за рад на пројекту чије је трајање унапријед одређено, до
завршетка пројекта, а најдуже 60 мјесеци и незапослени коме до испуњења једног од
услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до
испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању) и
лица ангажованих по другим основима у органима јединице локалне самоуправе, Закон
утврђује да тај број запослених не може бити већи од 10% запослених на неодређено
вријеме.
ГЛАВА V
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ СКУПШТИНЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ОДНОСНО
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Члан 70.
Међусобни односи скупштине и градоначелника, односно начелника
општине заснивају се на принципима међусобног уважавања и сарадње, уз
појединачну одговорност за остваривање властитих надлежности и заједничку
одговорност за функционисање јединице локалне самоуправе.
________________
Овим чланом наглашава се обавеза да скупштина и градоначелник, односно
начелник општине сарађују, с тим да појединачно одговарају за остваривање властитих
надлежности, али уз заједничку одговорност за функционисање јединице локалне
самоуправе, шо значи за стање у јединици локалне самоуправе, односно у областима
из надлежности јединице локалне самоуправе. То значи да на примјер градоначелник,
односно начелник општине одговара за предлагање одговарајуће одлуке за уређивање
одређених односа у одговарајућој области и за уставност и законитост приједлога, а
скупштина одговара за доношење одлуке којом се ти односи уређују, било у тексту који
је предложио градоначелник, односно начелник општине, било у неком другом тексту.
Органи јединице локалне самоуправе заједно одговарају заједници за рјешавање
проблема и стање у одређеној области, али и јединици локалне самоуправе у цјелини. У
пракси су присутни проблеми у односима скупштине и градоначелника, односно
начелника општине, прије свега због недовољног уважавања права и одговорности оног
„другог“.
Члан 71.
(1) Градоначелник, односно начелник општине дужан је да редовно
информише скупштину о остваривању политике јединице локалне самоуправе, да
одговара на одборничка питања и иницијативе на начин и у роковима утврђеним
статутом и пословником.
(2) Скупштина је дужна да размотри приједлоге аката, односно извјештаја и
информација које поднесе градоначелник, односно начелник општине и о њима се
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изјасни у роковима утврђеним статутом и пословником.
________________
Овај члан Закона у ставу 1. обавезује градоначелника, односно начелника
општине да редовно информише скупштину о остваривању политике јединице локалне
самоуправе, да одговара на одборничка питања и иницијативе на начин и у роковима
утврђеним статутом и пословником. Зато је важно у раду афирмисати планирање и
утврђивање политике јединице локалне самоуправе са циљевима и активностима које
требају да осигурају достизање планираних циљева. Статутом и пословником треба да
се конкретизују начин и рокови извршавања ових обавеза
Ставом 2. овог члана обавезује се скупштина јединице локалне самоуправе да
разморти приједлоге аката, односно извјештаја и информација које поднесе
градоначелник, односно начелник општине и о њима се изјасни у роковима утврђеним
статутом и пословником. Овом одредбом обухваћени су сви акти, информације и
извјештаји које скупштини подноси градоначелник, односно начелник општине, а
статутом и пословником треба да се конкретизују начин и рокови извршавања ових
обавеза скупштине.
ГЛАВА VI
ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 72.
(1) Све покретне и непокретне ствари и имовинска права која припадају
јединици локалне самоуправе чине њену имовину.
(2) Јединица локалне самоуправе управља, користи и располаже својом
имовином у складу са законом, са пажњом доброг домаћина, а у интересу локалног
становништва.
________________
Одредба става 1. овог члана говоре о имовини јединице локалне самоуправе
коју чине све покретне и непокретне ствари и имовинска права која припадају јединици
локалне самоуправе. Став 2. прописује обавезу јединице локалне самоуправе да
имовином у свом власништву управља у складу са законом и што је посебно важна
новина, да имовином управља са пажњом доброг домаћина, а у интересу локалног
становништва. Ова одредба дефинише интерес локалног становништва као оквир у
коме орган одлучивања може да управља имовином јединице локалне самоуправе, то
на посредан начин искључује могућност управљања том имовином мимо тих
интереса, а тиме и мимо потреба становништва јединице локалне самоуправе. То треба
да онемогуући честа издвајања средстава јединице локалне самоуправе за намјене које
уопште немају везе са интересима локалног становништва, као и промјену свијести да
са својим средствима јединица локалне самоуправе може да располаже апсолутно
слободно и без било каквих ограничења.
Имовину јединице локалне самоуправе чини имовина која је потребна за
извршавање њених надлежности, нарочито:
- финансијска средства планирана и остварена локалним буџетом,
- природно богатство,
- имовина потребна за извршење надлежности органа локалне самоуправе,
- објекти комуналне инфраструктуре на подручју локалне самоуправе,
- објекти привредних друштава које оснива јединица локалне самоуправе у
комуналним областима,
- објекти финансирани из буџета јединица локалне самоуправе,
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-

објекти финансирани из средстава грађана (самодопринос или на други начин),
имовина која је припала јединици локалне самоуправе због престанка рада јавних
служби и других правних лица на њеном подручју и
имовина коју јединица локалне самоуправе стекне на други допуштени начин.
Члан 73.

(1) Финансијски ресурси јединица локалне самоуправе су сразмјерни
њиховим надлежностима које су им додијељене законом, а сваки пренос нових
функција праћен је обезбјеђењем финансијских средстава потребних за њихово
ефикасно извршавање.
(2) Јединице локалне самоуправе консултују се на одговарајући начин о
свим питањима која се односе на обезбјеђење и расподјелу средстава, као и о свим
измјенама закона које могу утицати на финансијско стање у јединицама локалне
самоуправе.
(3) Буџет јединице локалне самоуправе приоритетно усмјерава
расположиве ресурсе на покривање трошкова обавезних функција.
________________
Питање финансирања јединица локалне самоуправе, уз питање надлежности
представља кључно питање одређења позиције јединица локалне самоуправе.
Овим чланом се дефинише основни захтјев у погледу финансирања локалне
самоуправе – да финансијска средства којима располаже јединица локалне самоуправе
морају бити сразмјерна њеној надлежности, изворној или пренесеној надлежности.
Одговорност је централне власти приликом преноса послова републичке управе да
јединице локалне самоуправе:
- консултује на одговарајући начин (непосредно са свим или појединим
јединицама локалне самоуправе или Савезом општина и градова Републике
Српске) о питањима који се односе на додјелу финансијских средстава,
укључујући и промјене свих закона којим се утврђују обавезе локалне
самоуправе и
- сваки пренос послова републичке управе мора бити праћен додјелом потребних
финансијских средстава за њихово извршење.
Јединица локалне самоуправе буџетом планира потребна финансијска средства и
начин њиховог располагања, с тим да приоритет у кориштењу расположивих средства
има покривање трошкова изворних и пренесених надлежности локалне самоуправе.
Члан 74.
Приходи и примици јединице локалне самоуправе укључују:
1) порезе:
1. порез на непокретности,
2. порез на приход од пољопривреде и шумарства,
3. порез на добит од игара на срећу,
4. остале порезе утврђене законом,
2) таксе:
1. градске, односно општинске административне таксе,
2. комуналне таксе,
3. остале таксе утврђене законом,
3) накнаде:
1. накнаде за уређење грађевинског земљишта,
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2. накнаде на основу природних и локацијских погодности градског
грађевинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне
инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог земљишта
(рента),
3. накнаде за коришћење природних и других добара од општег
интереса,
4. накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне
потрошње (комунална накнада),
5. остале накнаде,
4) приходе и примитке од имовине:
1. приходе од закупа,
2. приходе од камата,
3. приходе од продаје имовине чија продаја не угрожава извршавање
надлежности града, односно општине,
5) остале приходе:
1. приходе од самодоприноса,
2. приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку,
утврђених актима града, односно општине и
3. остале законом утврђене приходе.
________________
Локална самоуправа има право на властите, изворне приходе, дио прихода које
централна власт оствари на њеном подручју и приходе од централне власти у случају
ако претходни извори нису довољни за извршавање надлежности јединице локалне
самоуправе.
Јединица локалне самоуправе има право на властите, изворне приходе, у погледу
којих локална самоуправа има фискални и финансијски сувернитет. Под фискалним
сувернитетом подразумијева се право јединице локалне самуправе да уводи законом
установљене приходе и да утврђује њихову висину (стопу).
Под финансијским сувернитетом подразумијева се право јединице локалне
самоуправе да прикупљеним финансијским средствима може самостално располагати,
извршавајући локални буџет, као план својих прихода и расхода. Јединица локалне
самоуправе располаже својим средствима доношењем годишњег буџета и усвајањем
завршног рачуна по истеку календарске године.
Основни извори прихода јединице локалне самоуправе су:
- локални порези (на некретнине и друге основице),
- локалне таксе (комуналне, управне и друге таксе),
- локалне накнаде (за уређење грађевинског земљишта, рента и други облици
накнаде),
- приходи и примици од имовине (приходи од закупа, камата, продаје имовине и
тд.),
- остале приходе (од градског, односно општинског самодоприноса, од новчаних
казни изречених у прекршајном поступку) и
- остали приходи засновани на закону.
Члан 75.
(1) Властити извори прихода јединице локалне самоуправе утврђују се
законом.
(2) Јединица локалне самоуправе има право на властите финансијске
ресурсе, којим органи јединице локалне самоуправе могу слободно располагати у
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оквиру своје надлежности, у складу са законом.
(3) Јединица локалне самоуправе остварује дио финансијских ресурса од
пореза и такса чију стопу утврђује у складу са законом.
(4) Сва средства из властитих извора прихода припадају буџету јединице
локалне самоуправе.
________________
Јединице локалне самоуправе у Републици Српској извршавају значајан обим
јавних послова, како послова из самосталног дјелокруга, тако и послова републичке
управе које обављају на основу децентрализације јавних послова, што подразумиијева
потребу да се обезбиједе финансијска средства и други потребни ресурси за ефикасно
извршавање наведених послова.
Организација власти у Републици Српској се заснива на пресумцији
надлежности извршавања јавних послова на јединицама локалне самоуправе, што
подразумијева да се сви јавни послови извршавају у локалној самоуправи, осим оних
који су уставом и законом дати у надлежност републичким органима.
Савремена локална самоуправа фаворизује њене властите (изворне) приходе, у
погледу којих јединица локалне самоуправе има фискалну и финансијску самосталност
и то је основа самосталности и аутономности локалне самоуправе у односу на
централну власту. Веће учешће изворних прихода локалне самоуправе у укупном
финансисрању њених потреба, чини јединице локалне самоуправе самосталнијим у
односу на централну власт.
Средства која оствари јединица локалне самоуправе су приходи њеног буџета, које
њени органи самостално распоређују за извршење њених обавеза, у складу са законом
утврђеним надлежностима.
Буџет јединице локалне самоуправе се доноси за календарску годину, до краја
претходне године, на начин прописан законом и статутом општине, са обавезном
могућношћу непосредног учешћа грађана у јавној расправи, организованој на подручју
јединице локалне самоуправе и обавезама органа јединице локалне самоуправе да
обавезно размотри све приједлоге, примједбе и сугестије стручне јавности и грађана и
образложи зашто неке од истих нису усвојене.
Члан 76.
(1) Законом се утврђује расподјела прихода између Републике и јединица
локалне самоуправе, у складу са степеном развијености јединица локалне
самоуправе.
(2) Расподјела прихода има за циљ да се допуне властити извори
финансирања јединица локалне самоуправе и обезбиједи ефикасно извршавање
њихових надлежности.
(3) Расподјела прихода из ст. 1. и 2. овог члана је таква да органи јединице
локалне самоуправе могу планирати износ средстава којим располажу у току
фискалне године.
(4) Правила за редистрибуцију средстава из буџета Републике на јединице
локалне самоуправе заснивају се на објективним, транспарентним и потврдивим
критеријумима које утврди Народна скупштина.
(5) Према критеријумима из става 4. овог члана, јединице локалне
самоуправе дијеле се на:
1) развијене,
2) средње развијене,
3) неразвијене и
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4) изразито неразвијене јединице локалне самоуправе.
(6) Степен развијености јединица локалне самоуправе утврђује Влада, на
основу критеријума које утврди Народна скупштина.
(7) Критеријуми за утврђивање степена развијености доносе се сваке три
године. Степен развијености јединица локалне самоуправе утврђује се до 30.
септембра текуће године за наредну годину.
(8) Република, кроз мјере уједначавања, пружа посебну подршку
финансијски неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне
самоуправе, у циљу смањења разлика у степену развијености и финансијског
оптерећења у извршавању надлежности.
________________
Јединице локалне самоуправе у Републици Српској су различитог степена
економске развијености, од којих значајан број не може обезбиједити финансирање
својих буџетских потреба по основу изворних прихода, те је потребно да Република
обезбиједи локалној самоуправи недостајући дио средстава како би иста могла
ефикасно извршити јавне послове у њеном дјелокругу. Према Европској повељи о
локалној самоуправи, одговорност је централне власти да локална самоуправа има на
располагању финансијска средства потребна за извршење њене надлежности.
У циљу постузања пуне оспособљености свих јединица локалне самоуправе да
извршавају своје надлежности, као и равномјерног развоја Републике у цјелини,
успостављен је систем финансијских трансфера, којим се обезбјеђује побољшање
економске и управне ефикасности локалне самоуправе.
Правила за трансфер финансијских средстава заснивају се на објективним,
јавним и провјерљивим критеријима које утврђује Народна скупштина за период од три
године, на приједлог Владе Републике Српске и уз учешће Савеза општина и градова
Републике Српске у припреми ових критеријума.
Приликом утврђивања правила за трансфер финансијских средстава потребно је
имати у виду, између осталог и сљедеће:
- стабилност фискалног система,
- фаворизовање локалних фискалних напора,
- равномјерни развој цјелокупне територије Републике,
- транспарентност процедура,
- децентрализација надлежности и
- уважавање мјера демографске политике.
На основу наведених критеријума, Влада утврђује степен развијености јединица
локалне самоуправе, развставајући их на развијене, средње развијене, неразвијене и
изразито неразвијене, до 30. сепрембра текуће, за наредну годину, тако да се
благовремено може планирати учешће буџета Републике Српске у финансирању
неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоупарве, односно,
планирати буџети градова и општина имајући у виду приходе из буџета Рпеублике по
овом основу.
Овим чланом посебно се наглашава подршка Републике финансијски
неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у циљу
смањења разлика у степену развијености и финансијског оптерећења у извршавању
надлежности.
Члан 77.
(1) Средства за финансирање рада органа јединица локалне самоуправе
обезбјеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.
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(2) Приликом утврђивања висине средстава из става 1. овог члана полази се
од потребе обезбјеђивања потпуног и ефикасног извршавања надлежности и
послова органа јединице локалне самоуправе, њихове природе, обима и од других
услова утврђених посебним законом.
________________
Једно од централних питања локалне самоуправе се односи на имовину и начин
финансирања јединица локалне самоуправе – према Европској повељи о локалној
самоуправи, за финансирање јединице локалне самоуправе је потребно обезбиједити
средства која су задовољавајућа за извршавање свих њених надлежности, те
одговорност је централне власти да обезбиједи потребна средства које јединица
локалне самоуправе не оствари из властитих прихода.
Обезбјеђење потребних финансијских и других ресурса јединици локалне
самоуправе је основна претпоставка за самосталност локалне самоуправе и њену
независност од централне власти и један од основних захтјева Европске повеље о
локалној самоуправи у дефинисању односа између локалне самоуправе и цетралне
власти.
Јединице локалне самоуправе имају значајне надлежности из самосталног
дјелокруга и пренесене послове републичке управе за извршење којих су потребна
значајна финансијска средства и други ресурси.
Члан 78.
Јединице локалне самоуправе имају право да се кредитно задужују у складу
са процедурама и у границама утврђеним законом.
________________
Јединице локалне самоуправе могу своје потребе финансирати и кредитним
задуживањем, у складу са законом, с тим што се не смије угрозити њихова могућност
да уредно извршававају своје обавезе, односно да не постану презадужене.
Члан 79.
(1) За законито коришћење средстава за зараде запослених, материјалне
трошкове, посебне накнаде, набавку и одржавање опреме и средстава за посебне
намјене одговоран је градоначелник, односно начелник општине.
(2) Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из става 1. овог
члана потписује градоначелник, односно начелник општине или лице које он
овласти.
________________
Овим чланом прописује се одговорност градоначелника, односно начелника
општине за законито коришћење средстава буџета јединице локалне самоуправе која су
намијењена за финансирање послова градске, односно општинске управе.
Градоначелник, односно начелник општине, може овластити одређено службено
лице за потписивање налога за исплате и коришћење средстава за финансирање
послова градске, односно општинске управе.
Члан 80.
(1) Средства за финансирање повјерених послова јединице локалне
самоуправе утврђују се у буџету Републике.
(2) Висина средстава из става 1. овог члана утврђује се у зависности од
врсте, сложености и обима повјерених послова.
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(3) Исплату средстава по овом основу врши министарство надлежно за
финансије, на основу достављених података надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
________________
Финансирање повјерених послова републичке управе је у обавези буџета Републике,
а обим финансирања зависи од врсте, сложености и обима ових послова.
Утврђивање висине средстава за извршавање повјерених републичких послова је
једно од кључних питања у односима између централне власти и локалне самоуправе
што подразумијева инвентуру свих повјерених послова и утврђивања висине
финансијских средстава потребних за њихово извршавање.
Оперативну исплату средстава врши Министарство финансија на основу
достављених података надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Члан 81.
(1) У погледу висине средстава за обављање повјерених послова, у случају
спора, јединице локалне самоуправе, односно Влада, могу покренути спор пред
арбитражом.
(2) Арбитража се формира од једнаког броја представника јединице
локалне самоуправе и Владе.
(3) Арбитража утврђује правила по којима ће се водити поступак.
(4) Одлука постигнута арбитражом је коначна и извршна.
(5) Ако се спор не ријеши арбитражом, одлучује надлежни суд у управном
спору.
________________
Висина средстава за извршавање повјерених послова републичке управе може
бити предмет спора између јединице локалне самоуправе и Републике, а у циљу мирног
рјешавања спора, јединица локалне самоуправе или Влада Републике Српске, могу
покренути спор пре арбитражом, коју чине једнак број представника учесника у спору.
Арбитража доноси правила арбитражног поступка и одлуку о спору, која је
коначна и извршна.
У случају да се спор не ријеши арбитражом, рјешава га надлежни суд у
управном спору.
Стране у спору не могу покренути управни спор пред надлежним судом, прије
него што покушају ријешити спор арбитражом.
ГЛАВА VII
АКТИ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 82.
(1) Органи јединице локалне самоуправе у вршењу послова из своје
надлежности доносе: статут, пословник, одлуке, правилнике, наредбе, рјешења,
упутства, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.
(2) Скупштина доноси статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке,
препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.
(3) Градоначелник, односно начелник општине доноси одлуке, правилнике,
наредбе, упутства, рјешења, закључке, планове и програме.
________________
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Опште и појединачне акте јединице локалне самоуправе доносе њени органи и
то искључиво у вршењу послова из своје надлежности утврђене законом, статутом или
другим прописом. Органи јединице локалне самоуправе доносе различита општа акта,
различите правне снаге, са посебним значајем статута, који је највиши акт јединице
локалне самоуправе, са којим морају бити усклађени остали општи акти. Акти јединице
локалне самоуправе морају бити међусобно усклађени, те усклађени са уставном и
законом. Појединачни акти морају бити усклађени са општим актом на основу којег су
донесени.
Скупштина јединице локалне самоуправе је орган који доноси статут,
пословник, одлуке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме, те рјешења
и закључке.
Градоначелник, односно начелник општине доноси углавном појединачне акте
(рјешења и закључке), као и опште акте који имају за циљ извршавање одлука и других
општих аката које доноси скупштина или на основу законског овлаштења (правилник,
упутство, наредба), те одлуке, као опште акте, ако је зато овлаштен законом. Поред
наведених аката, градоначелник односно начелник општине доноси планове и програме
за које је овлаштен законом или актом скупштине јединице локалне самоуправе.
Градоначелник, односно начелник општине може овластити градског, односно
општинског службеника да доноси појединачне акте у дјелокругу градске, односно
општинске управе, против којих странка има право да поднесе жалбу градоначелнику,
односно начелнику општине.
Градски, односно општински службеници могу доносити појединачна управна
акта на основу посебног закона (на примјер у области непосредног инспекцијског
надзора или комунално-инспекцијског надзора).
На овом мјесту, а када је у питању доношење прописа јединице локалне
самоуправе важно је скренути пажњу на обавезу примјене Правилима за израду закона
и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
24/14) која је донијела Народна скупштина Републике Српске. Овим правилима се
уређују начела и правна техника за израду закона, подзаконских прописа и других
општих аката, структура и систематика прописа, израда амандмана, измјена и допуна,
пречишћеног текста и исправке прописа, ступање прописа на снагу, структура и
садржај образложења, нормативни облик, језик, стил и начин писања прописа, те
планирање израде прописа и организација нормативних послова.
Чланом 2. Правила утврђена је обавеза њихове примјене од стране органа
јединица локалне самоуправе. Одредбе ових правила које се односе на законе сходно се
примјењују на подзаконске прописе и на опште акте јединица локалне самоуправе, а
могу се сходно примјењивати и на друге опште акте. Правила у поступку израде
општих аката могу примјењивати установе, предузећа и други правни субјекти, на
примјер, јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
Чланом 3. Правила регулисано је да, ако се прописом уређују питања која захтијевају
његову посебну структуру или форму, надлежни орган јединице локалне самоуправе
може одступити од правила која се односе на законе и подзаконске прописе, а
предлагач прописа дужан је да разлоге за то посебно образложи. Начела на којима се
темеље Правила су, да Правила обезбјеђују да се у изради прописа поштују уставне
одредбе о подјели власти и подјели надлежности, о уставности и законитости,
једнакости и равноправности, објављивању и ступању на снагу прописа, забрани
повратног дејства и престанку важења прописа. Поред тога, Правила обезбјеђују
поштовање начела једнообразности и међусобне усклађености прописа, чије норме
треба да одражавају складну, јединствену, јасну, прецизну, сажету и логичну цјелину.
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Правила обавезују јединице локалне самоуправе да путем своје стручне службе
врше надзор над примјеном ових правила у погледу израде прописа јединице локалне
самоуправе.
Члан 83.
(1) Статут је највиши правни акт јединице локалне самоуправе.
(2) Статутом се уређују послови јединице локалне самоуправе, организација
и рад органа јединице локалне самоуправе, акти, финансирање, учешће грађана у
локалној самоуправи, сарадња јединице локалне самоуправе са другим
јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и промјену статута и
друга питања утврђена законом.
________________
Статут јединице локалне самоуправе је њен највиши општи правни акт, који
мора бити у складу са уставом и законом, а са стаутом морају бити усклађени други
општи акти јединице локалне самоуправе.
Статут јединице локалне самоуправе доноси њена скупштина посебним
поступком прописаним статутом и пословником скупштине, уз обавезну јавну расправу
о Нацрту статута.
Предлагач статута је градоначелник, односно начелник општине, али приједлог
за доношење, измјене и допуне статута могу поднијети и најмање 1/3 одборника
скупштине јединице локалне самоуправе, те 20% бирача или 1.500 бирача са подручја
јединице локалне самоуправе.
Доношење статута пролази кроз двије фазе: израда нацрта о којем се спроводи
јавна рсправа на подручју јединице локалне самоуправе коју организује градска
односно општинска управа. Јавна расправа омогућава стручној јавности и грађанима
да износе своје приједлоге, примједбе и сугестије које предлагач и скупштина морају
размотрити и о истима одлучити.
Статутом се уређују основна питања од значаја за организацију и
функционисање органа јединице локалне самоуправе, општи и појединачни акти
органа, финансирање, непосредно учешће грађана у локалној власти, сарадња са другим
јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и промјену статута, као и друга
питања утврђена законом.
Члан 84.
(1) Приједлог за доношење акта из надлежности скупштине могу поднијети
градоначелник, односно начелник општине, сваки одборник, радна тијела
скупштине и 10% бирача или 1.000 бирача са подручја јединице локалне
самоуправе.
(2) Иницијативу за доношење аката из надлежности органа јединице
локалне самоуправе могу покренути грађани и удружења грађана, у складу са
поступком предвиђеним законом којим је уређена грађанска иницијатива.
________________
Органи јединице локалне самоуправе могу доносити опште и појединачне акте
из своје надлежности, на начин прописан законом, статутом и пословником скупштине.
Поступак за доношење општих аката органа јединице локалне самоуправе има
више фаза и то:
- иницијатива за доношење аката, коју могу покренути сами органи, одборници у
скупштини, грађани, невладине организације и друга физичка и правна лица,
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-

приједлог за доношење акта могу поднијети само овлаштени предлагачи
(градоначелник, односно начелник општине, сваки одборник у скупштини,
радно тијело скупштине, 10%бирача или најмање 1.000 бирача са подручја
јединице локалне самоуправе,
- утврђивање нацрта општег акта од стране градоначелника, односно начелника
општине,
- разматрање нацрта општег акта од стране скупштине,
- организовање јавне расправе о акту за који се организује јавна расправа (о
статуту, буџету, просторним документима и тд.),
- утврђивање приједлога општег акта од стране градоначелника, односно
начелника општине и
- доношење општег акта од стране скупштине јединице локалне самоуправе.
Поступак доношење општих аката у надлежности скупштине уређен је
пословником скупштине јединице локалне самоуправе.
Грађани могу покренути иницијативу за доношење акта из надлежности органа
јединице локалне самоуправе, на начин прописан законом за подношење грађанске
иницијативе.
Члан 85.
Приједлог за доношење, измјене и допуне статута могу поднијети
градоначелник, односно начелник општине, најмање 1/3 одборника у скупштини и
20% бирача или 1.500 бирача са подручја јединице локалне самоуправе.
________________
Статут, као највиши акт јединице локалне самоуправе доноси се по посебном
поступку, а приједлог да се донесе или измијени статут могу поднијети:
- градоначелник, односно начелник општине,
- најмање 1/3 одборника у скупштини,
- 20% бирача са подручја јединице локалне самоуправе или
- најмање 1.500 бирача са подручја јединице локалне самоуправе.
Приједлог се подноси скупштини која одлучује о основаности приједлога, те ако
га оцијени основаним, приступа се поступку доношења, односно измјени статута.
Члан 86.
(1) Општи акти органа јединице локалне самоуправе објављују се у
службеном гласилу јединице локалне самоуправе.
(2) Појединачни акти органа јединице локалне самоуправе којим се
одлучује о избору, именовању, постављењу и разрјешењу из њихове надлежности
објављују се у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, а остали
појединачни акти објављују се у складу са статутом јединице локалне самоуправе.
(3) Секретар скупштине уређује службено гласило јединице локалне
самоуправе и одговоран је за његов садржај.
(4) Секретар скупштине доставља Министарству службено гласило
јединице локалне самоуправе у року од 15 дана од дана његовог објављивања.
(5) Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана ако орган једнице локалне самоуправе
није у могућности да објави општи или појединачни акт у службеном гласилу
јединице локалне самоуправе, објављује га у „Службеном гласнику Републике
Српске“.
________________
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Општи акти органа јединица локалне самоуправе (статут, одлука, резолуција,
препорука, пословник, правилник, упутство) се обавезно објављују у службеном
гласилу јединице локалне самоуправе, чиме се испуњава једна од претпоставки за
њихово ступање на снагу.
Општи акти органа јединице локалне самоуправе ступају на снагу најраније
осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе,
чиме се испуњава Уставни захтјев у погледу ступања на снагу подзаконских прописа.
Новина овог закона је и одредба става 2. овог члана којом се прописује који
појединачни акти органа јединице локалне самоуправе се обавезно објављују у
службеном гласилу јединице локалне амоуправе, док је објављивање осталих
појединачних аката, Закон препустио на регулисање Статуту јединице локалне
самоуправе.
За разлику од ранијег Закона о локалној самоуправу према којем је дужност
достављања службеног гласила јединице локалне самоуправе Министарству, била на
градоначелнику, односно начелнику општине, овим законом је та дужност на секретару
скупштине јединице локалне самоураве, коју треба да изврши у року од 15 дана од дана
објављивања службеног гласила. Ово законско рјешење уведено је из практичних
разлога, с обзиром да је Закон регулисао да секретар скупштине уређује службено
гласило јединице локалне самоуправе и одговоран је за његов садржај, па је слиједом
тога утврђена дужност секретара на достављање службеног гласила Министарству.
Овај члан предвиђа могућност објављивања општег или појединачног акта
органа једнице локалне самоуправе у „Службеном гласнику Републике Срспке“ и то
само у случају ако орган јединице локалне самоуправе није у могућности да објави
општи или појединачни акт у службеном гласилу јединице локалне самоуправе.
ГЛАВА VIII
ЈАВНОСТ РАДА ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ОДНОСИ
СА ЈАВНОШЋУ
Члан 87.
(1) Органи јединице локалне самоуправе обезбјеђују јавност рада редовним
давањем информација средствима јавног информисања, редовним одржавањем
конференција за штампу, редовним објављивањем података о броју запослених у
градској, односно општинској управи по категорији запослених, обезбјеђивањем
услова за неометано информисање јавности о извршавању послова из своје
надлежности и о свим промјенама организације, дјелокруга послова, распореда
радног времена и другим промјенама у организацији и раду градске, односно
општинске управе.
(2) Објављивање одређених извјештаја може се ускратити само када је то
прописано законом.
(3) Скупштина усваја одлуке о ускраћивању информација у складу са
законом.
(4) Органи јединице локалне самоуправе подносе јавности годишње
извјештаје у којима се пореде постигнути резултати са планираним програмским
циљевима.
________________
Јавност (транспарентност) рада је врло значајна претпоставка демократизације
јединица локалне самоуправе, те предуслов активног односа грађана према локалној
самоуправи, односно њиховог непосредног учешћа у локалној власти.
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Јавност рада се постиже:
слободним приступом свим информацијама који се налазе код органа јединице
локалне самуправе, укључујући и информације које се налазе код градске,
односно општинске управе примјеном Закона о слободи информацијама
Републике Српске,
- благовременим и потпуним информисањем јавности путем свих облика јавног
информисања (благовременим достављањем информација средствиима јавног
информисања, редовним одржавањем конференција за новинаре од стране
функционера и овлаштених службеника јединице локалне самоуправе, који су
лично одговорни за њихову тачност и правовременост),
- подношењем одговарајућих извјештаја скупштини јединице локалне самоуправе
који су доступни јавности (редовни и ванредни извјештаји о раду
градоначелника, односно начелника општине, који укључују извјештаје о
извршењу послова из самосталног и пренесеног дјелокруга и извјештаје градске,
односно општинске управе. Годишњи извјештаји о раду морају садржавати
поређење остварених резултата са програмима рада скупштине, градоначелника,
односно начелника општине за годину за коју се подноси извјештај).
Само законом се може искључити доступност одређене информације јавности, а
конкретну одлуку о ускраћивању одређених информација доноси скупштина.
На јединици локалне самоуправе је обавеза да обезбиједи, развија и јача јавност
рада која није значајна само као предулсов ефективног политичког надзора и гаранција
да ће органи јединици локалне самоуправе спроводити своје дужности у интересу
јединице локалне самоуправе и локалног становништва, него и као израз одговорности
органа јединице локалне самоуправе. Отвореношћу и одговорношћу органи јачају
повјерење грађана у свој рад, али и укључују грађане и друге субјекте и процес
одлучивања. Зато је јавност рада потребно обезбиједити, како у фази планирања и
припремања одлука, тако и у свим фазама њихове реализације. Осим законом
прописаних начина обезбјеђења јавности рада, јединице локалне самоуправе су дужне
и предузимањем других мјера и активности развијати и јачати јавност рада. Та јавност
се не смије свести на спровођење закона којим се уређује слобода приступа
информацијама и на информисање јавности о успјесима, него мора бити двосмјерна
комуникација органа јединице локалне самоуправе са грађанима, удружењима,
организацијма и другим субјектима као корисницима услуга. Зато је ово значајна
дужност јединице локалне самоуправе у чијем извршавању треба развијати различите
облике и активности, од препознавања циљних група и сагледавања њихових захтјева,
потреба и очекивања, преко њиховог активног учешћа у процесу припремања и
доношења одлука, до обавјештавања јавности о ефектима донесених одлука, те
предузетим и извршеним активнотима.
-

Члан 88.
(1) Обавјештења и информације о обављању послова органа јединице
локалне самоуправе могу давати предсједник скупштине и градоначелник,
односно начелник општине.
(2) Градоначелник, односно начелник општине може за давање
одговарајућих информација овластити поједине службенике.
(3) Овлашћени службеници из става 2. овог члана одговорни су за тачност и
правовременост информација, а свако неовлашћено давање информација или
давање нетачних информација представља тежу повреду радне дужности.
________________
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Градска, односно општинска управа мора постати „сервис“ грађанима, што
подразумијева стављање грађана у улогу субјекта, а не објекта њеног рада, односно,
грађанин задовољан радом градске, односно општинске управе је основни стандард
којим се мјери успјешност њеног рада.
Ради постизања наведеног циља, битна претпоставка је да се грађани
благовремено и тачно информишу о надлежностима органа јединице локалне
самоуправе и о поступку остваривања права, дужности и на закону заснованих
интереса грађана и других странака у поступцима које води градска, односно
општинска управа.
Да би се обезбиједило да информације које јавности достављају органи јединице
локалне самоуправе биле благовремене, тачне и потпуне, исте могу давати само
овлаштена лица и то:
- предсједник скупштине, за све информације о скупштини и њеним радним
тијелима, а исти може овластити потпредсједника скупштине или предсједника
радног тијела за информисање јавности о одређеним питањима,
- градоначелник, односно начелник општине, за све информције о локалној
извршној власти, укључујући градску, односно општинску управу, а исти може за
информисање јавности овластити замјеника градоначелника, односно начелника
општине,
- овлаштени службеници градске, односно општинске управе, у првом реду
начелници одјелења, који непосрено одговарају за тачност и благовременост
саопштених информација.
Службеници у градској, односно општинској управи, овлашћени за давање
одговарајућих информација, чине тежу повреду радне дужности ако неовлаштено
саопште јавности одређене информације или јавности дају нетачне информације.
Члан 89.
(1) Предсједник скупштине, градоначелник, односно начелник општине,
или овлашћени службеник редовно организују конференције за штампу о
питањима извршавања послова у надлежности органа јединице локалне
самоуправе.
(2) Градоначелник, односно начелник општине може одлучити да се у
поступку припреме и доношења општег акта објави његов текст у свим фазама
доношења посредством средстава јавног информисања и интернет странице
јединице локалне самоуправе и да одреди рок за давање примједаба у писаној
форми на текст општег акта.
________________
Организовање редовних конференција за новинаре је, по правилу, најуспјешнији
облик комуникација са новинарима, нарочито када је у питању извјештавање јавности о
извршавању послова у дјелокругу органа јединице локалне самоуправе.
Лица овлаштена за контакте са јавношћу организују конференцију,
благовремено позива представнике свих акредитованих штампаних и електронских
медија без изузетка, саопштава учеснике на конференцији и питања о којима ће јавност
бити информисана, што ће помоћи представницима медија да своје дужности обаве на
професионалан начин.
У припреми општег акта којим се уређују питања од значаја за локално
становништво градоначелник, односно, начелник општине може у фази припреме
одређеног општег акта:
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-

-

објавити радни текст одређеног општег акта путем средстава јавног
информисања и интернет странице јединице локалне самоуправе ради
информисања опште јавности и
одредити рок за давање писаних примједби на саопштени радни текст општег
акта.
Члан 90.

Органи јединице локалне самоуправе дужни су да свој рад и пословање
уреде на начин да физичка и правна лица могу на једноставан и ефикасан начин
остваривати своја Уставом загарантована права и законом заштићене интересе, те
испуњавати своје дужности.
________________
Органи јединице локалне самоуправе морају свој рад организовати на начин да
постану „сервис“ грађана и других странака у поступцима који се пред њима воде, како
би они могли на најједноставнији, најекономичнији и најефикаснији начин остварити
своја права, обавезе и на закону засноване интересе, што подразимујева ефикасно
уређивање, организацију и вођење канцеларисјког пословања и управних процедура у
надлежности ових органа.
У поступцима остваривања права и обавеза странака у поступцима пред
градским, односно општинским органима важно је стално унапређивање процедура,
нарочито увођењем нових информационих технологија које значајно доприносе
бржем окончању поступка, а истовремено омогућавају да подносилац захтјева буде
благовремено и потпуно информисан о току обраде и одлучивања о његовом захтјеву.
Члан 91.
(1) Органи јединице локалне самоуправе дужни су да омогуће физичким и
правним лицима подношење приговора и притужби на рад органа јединице
локалне самоуправе, као и на неправилан однос службеника градске, односно
општинске управе када им се обраћају ради остваривања својих права, интереса
или извршавања дужности.
(2) На поднесене приговоре и притужбе градоначелник, односно начелник
општине дужан је физичким и правним лицима дати одговор у року од 30 дана од
дана подношења приговора или притужбе.
(3) Приговоре, односно притужбе на рад градоначелника, односно
начелника општине разматра скупштина и према њима заузима став.
________________
Врло значајан облик учешћа грађана у локалној власти је подношење приговора
и притужби на рад органа јединице локалне самоупшраве, нарочито службених лица
градске, односно општинске управе у управним и другим поступцима које они воде по
захтјевима грађана. Грађани морају имати омогућен начин да се обраћају органима
јединице локалне самоуправе у случају неправилног рада службеника, у циљу
отклањања неправилности и предузимања мјера дисциплинске одговорности
одговорних службаника или других запослених у градској, односно општинској управи.
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Приговоре и притужбе на рад запослених у у градској, односно општинској
управи разматра градоначелник, односно начелник општине у року од 30 дана од дана
пријема притужбе или приговора. У случају да притужба или приговор садржи
информцију која упућује на повреде радне дужности, обавеза је градоначелника,
односно начелника општине да испита све чињенице у вези са таквом информацијом
ради евентуалног покретања поступка утврђивања дисциплинске и/или материјалне
одговораности запосленог у градској, односно општинској управи. Сигурно је да ће
одговорни органи јединице локалне самоуправе обезбиједити одговоре и у краћим
роковима, уз ширњењ свијести о овој обавези код свих запослених.
Ако се приговори или притужбе односе на рад градоначелника, односно
начелника општине, исте разматра скупштина јединице локалне самоуправе и заузима
политички став о истима.
Члан 92.
(1) Сједнице скупштине, комисија, одбора и савјета су јавне, ако није
другачије предвиђено законом.
(2) Сједници скупштине могу присуствовати заинтересовани грађани, на
начин и под условима прописаним пословником скупштине.
________________
Једна од основних претпоставки за благовремено и потпуно информисање
јавност о раду скупштине јединице локалне самоуправе је да су њене сједнице јавне,
као и сједнице њених сталних или повремених радних тијела, под условом да законом о
одређеном питању није искључена јавност.
Јавност рада скупштине и њених радних тијела се постиже на начин да су
сједнице отворене за новинаре и за грађане, на начин прописан пословником о раду
скупштине.
Присуство грађана на сједници скупштине или њеног радног тијела може бити
ограничена само због ограничености простоја у којем се сједница одржава и у слуачју
нарушавања реда приликом одржавања сједнице од стране присутних грађана.
Скупштина јединице локалне самоуправе треба у свом раду да буде посебно
отворена према стручној јавности и удружењима грађана, што ће посебно допринијети
унапређењу рада скупштине и њених радних тијела.
Пословником скупштине се не може искључити ово право, него се њиме уређују
услови и начин присуства сједници. Када је у питању уређивање начина присуства,
онда то подразумијева могући поступак претходне најаве присуства због обезбјеђења
услова за присуство свих заинтересованих, упознавање са правима и обавезама
утврђеним пословником и слично. Када су у питању услови присуства сједници, онда
то не значи могућност да се кроз те услове искључи или ограничи могућност присуства
грађана сједницама уопште, него то може бити забрана уношења оружја или неких
опасних предмета, ометања рада на сједници и слично.
Члан 93.
(1) На објектима у којима су смјештени органи јединице локалне
самоуправе мора бити истакнут назив органа.
(2) На прикладном мјесту у објекту мора бити истакнут распоред
просторија органа јединице локалне самоуправе.
(3) На улазу у службене просторије морају бити истакнута лична имена
службеника и намјештеника и ознака послова које обављају.
________________
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На улазу у зграду у којој су смјештени органи јединице локалне самоуправе
(скупштина и градоначелник, односно начелник општине), мора на прикладан начин,
бити истакнут назив органа, написан ћириличним и латиничним писмом.
У циљу информисања грађана, односно странака у управним и другим
поступцима који се воде пред органима јединице локалне самоуправе, потребно је
предузети све мјере које захтјевају прописи из области канцеларијског пословања у
циљу њиховог информисања о смјештају органа јединице локалне самоуправе, о
распореду радних просторија и службеника и других запослених у градској, односно
општинској управи.
Распоред радних просторија у згради мора бити истакнут на прикладном мјесту
у згради, те ако зграда има више спратова, на прикладном мјесту за сваки спрат
одвојено.
На улазу у службене просторије морају бити истакнута лична имена службеника
и намјештеника и назив њиховог радног мјеста.
Организација канцеларијског пословања у градској, односно општинској управи
мора бити успостављена на начин да странке могу сва своја права и обавезе према
градској, односно општинској управи остварити у пријемној канцеларији, односно
главној писарници.
ГЛАВА IX
НАДЗОР НАД РАДОМ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 94.
(1) Министарство је надлежно за вршење надзора над радом органа
јединице локалне самоуправе.
(2) Надзор над радом органа јединице локалне самоуправе врши се само у
законом утврђеним случајевима.
(3) Надзор над радом органа јединице локалне самоуправе не може
ограничити њихово право да независно и у складу са законом управљају јавним
пословима из њихове самосталне надлежности.
(4) Надзор над извршењем послова из самосталног дјелокруга органа
јединице локалне самоуправе ограничава се на законитост предузетих радњи.
(5) Надзор у вези са законитошћу и експедитивношћу донесених аката може
се вршити у односу на повјерене послове републичке управе органима јединица
локалне самоуправе.
(6) Надзор над експедитивношћу доношења акта органа јединице локалне
самоуправе, републички органи управе врше у оквиру свог дјелокруга.
(7) Надзор се врши у обиму који је пропорционалан значају интереса који се
њиме намјерава заштитити.
(8) На поступак надзора над радом органа јединица локалне самоуправе
који није уређен овим законом примјењују се одредбе закона којим се уређује
општи управни поступак.
________________
Градови, односно општине као носиоци локалне самоуправе имају двоструку
улогу у уставно-правном уређењу: иснтрументи су за уређивање и остваривање
интереса локалног становништва и, истовремено, су дио јединственог уставно-правног
система, због чега постоји међузависност између републичке власти и јединица локалне
самоуправе.
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Самосталност, односно аутонимија локалне самоупарве не значи неодговорност
локалних власти за законито поступање, чиста и апсолутна аутономна локална власт је
немогућа у савременој организацији државне власти, у којој уставност и законитост у
поступању не искључује ни државне органе, али ни друге органе и организације које
одлучују о правима, дужностима и интересима грађана и других физичких и правних
лица у поступцима које ти органи проводе.
Једно од најзначајнијих правних и политичких питања у свакој држави је
успостављање модела односа између централне власти, у нашем случају републичких
органа и органа локалне самоуправе на начин да се постиже релативна равнотежа у
којој сваки ниво власти има своје надлежности и на њима засноване одговорности.
У циљу отклањања свих облика нарушавања уставног и законитог поступања
органа јединица локалне самоуправе, уведен је
надзор који врше надлежна
министарства на начин и у обиму прописан законом.
Министарство управе и локалне самоуправе, надлежно, између осталог, за
послове локалне самоуправе, овлаштено је да врши надзор у смислу овог закона над
радом органа јединице локалне самоуправе.
Надзор над радом органа јединице локалне самоуправе има за циљ обезбјеђење
усклађености рада локалних власти са уставом и законом, док републички органи кроз
надзорну функцију обезбјеђују и експедитивности у обављање пренесених послова
државне управе на органе јединице локалне самоуправе.
Надзор над радом органа јединица локалне самоуправе врше и друга
министарства у свом дјелокругу.
Надзор над радом органа јединице локалне самоуправе карактерише:
- заснованост на закону, односно само законом се прописује надзор, начин и обим
вршења надзора,
- када су у питању послови из самосталног дјелокруга локалне самоуправе,
надлежно министарство контролише искључиво законитост аката и радњи
градских, односно општинских органа, али не и цјелисходност донесених одлука,
- надзор над радом органа јединице локалне самоуправе не може ограничити
њихову самосталност, односно аутономију у односу на републичке органе у
погледу управљања пословима који су дати у надлежност локалној самоуправи,
- када су у питању послови из пренесеног дјелокруга, надзор обухвата аспект
законитости и експедитивности,
- мјере које предузимају надлежни републички органи у поступку надзора морају
бити пропорционалне значају интереса који се њима намјеравају заштитити
(принцип сразмјерности надзора) и
- супсидијарна примјена Закона о општем управном поступку у погледу процесних
питања која нису уређена Законом о локалној самоуправи.
Члан 95.
(1) Предмет надзора су:
1) општи акти које доноси скупштина,
2) општи акти које доноси градоначелник, односно начелник општине,
3) одлуке које се односе на располагање непокретностима у својини
јединице локалне самоуправе,
4) одлуке о финансијској обавези од 10.000 КМ или више и
5) акти донесени у поступку спровођења повјерених послова републичке
управе.
(2) Министарство врши надзор над актима из става 1. овог члана у року од
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90 дана од дана њиховог доношења.
________________
Надзор над законитошћу аката органа јединице локалне самоуправе обухвата
контролу усклађености општих и појединачних аката са законом и статутом.
Сви општи акти које доносе органи јединице локалне самоуправе (скупштина и
градоначелник, односно начелник општине) су предмет надзора, а надзор обухвата
контролу:
- законитости у поступку доношења општег акта,
- надлежности јединице локалне самоуправе да одлучује о питању које је предмет
општег акта,
- објављивања општег акта у службеном гласилу јединице локалне самоуправе,
- усклађености општег акта са материјалним и процесним законима и
- усклађености општег акта са статутом.
Предмет надзора су и други акти органа јединице локалне самоуправе, и то:
- управни акти и радње у поступку извршавања повјерених послова државне
управе,
- акти донесени у поступку располагања некретнинама у својини јединице локалне
самоуправе и
- акти о финансијској обавези од 10.000 КМ и више.
Члан 96.
(1) Скупштина може тражити од Министарства да контролише законитост
аката које доноси градоначелник, односно начелник општине.
(2) Градоначелник, односно начелник општине може тражити од
Министарства да контролише законитост аката које донесе скупштина.
(3) Захтјев се подноси у року од 30 дана од дана доношења акта из става 1,
односно става 2. овог члана.
(4) У захтјеву из става 3. овог члана наводе се одредбе закона и других
општих аката за које подносилац захтјева сматра да су повријеђене и образложење
тих навода.
(5) Министарство у року од 30 дана од дана подношења захтјева поступа у
складу са чланом 98. овог закона.
________________
Поступак надзора се покреће захтјевом који надлежном министарству може да
поднесе:
- скупштина јединице локалне самоуправе којим тражи контролу законитости
аката које доноси градоначелник, односно начелник општине и
- градоначелник, односно начелник општине којим тражи контролу законитости
аката које доноси скупштина јединице локалне самоуправе.
Захтјев за покретање поступка надзора садржи законски основ за оспоравања
аката, а подноси се у року од 30 дана од дана доношења оспораваног акта, а надлежно
министарство је дужно поступити у складу са својим овлаштењима у року од 30 дана од
дана подношења захтјева за покретање поступка надзора.

Члан 97.
(1) Правно или физичко лице које сматра да су његова права или правни
интереси повријеђени актом органа јединице локалне самоуправе може тражити
да Министарство изврши надзор над законитошћу акта.
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(2) Захтјев се подноси у року од 30 дана од дана сазнања за оспорени акт,
односно најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу акта над којим
се тражи вршење надзора.
(3) Министарство у року од 30 дана од дана подношења захтјева поступа у
складу са чланом 98. овог закона.
________________
Захтјев за надзор над законитошћу акта које доносе органи јединице локалне
самоуправе може поднијети надлежном министарству и физичко или правно лице које
сматра да су његова права или правни интереси засновани на закону, повређени актом
органа јединице локалне самоуправе.
Захтјев се подноси у субјективном року од 30 дана (од дана сазнања за оспорени
акт) или у објективном року од годину дана (од дана ступања на снагу акта над којим се
тражи вршење надзора). Истеком наведених рокова, губи са право на покретање
поступка и вршење надзора у складу са овим законом.
Надлежно министарство је дужно у року од 30 дана од дана подношења захтјева
предузети мјере у складу са својим овлаштењима.

Члан 98.
(1) Ако Министарство након спроведеног поступка надзора утврди да је акт
органа јединице локалне самоуправе у супротности са законом или статутом или
другим општим актом, обавијестиће доносиоца акта о разлозима због којих је акт
супротан закону или статуту или другом општем акту и затражити да орган
измијени, укине или поништи оспорени акт.
(2) Орган јединице локалне самоуправе дужан је да измијени, укине или
поништи оспорени акт у року од 30 дана од дана пријема обавјештења из става 1.
овог члана.
(3) Уколико орган јединице локалне самоуправе одбије да поступи по
захтјеву из става 1. овог члана или не донесе одлуку о захтјеву, дужан је да о томе
достави образложено обавјештење Министарству у року од три дана од истека
рока из става 2. овог члана.
(4) Министарство ће покренути поступак пред надлежним судом против
акта органа јединице локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема
обавјештења из става 3. овог члана, као и у случају да орган јединице локалне
самоуправе не достави обавјештење.
________________
Након пријема захтјева за покретање поступка надзора над актом органа
јединице локалне самоуправе, министарство:
- обавјештава доносиоца акта о разлозима због којих је акт неусклађен са законом,
статутом или другим општим актом и
- упућује захтјев доносиоцу акта да измијени, укине или поништи оспоравани акт.
Измјена или укидање оспораваног акта дјелује од момента доношења одлуке о
измјени, односно укидању акта (дјелује унапријед), а поништавање оспораваног акта
укида и све правне посљедица оспораваног акта настала у периоду његове раније
примјене (дјелује и уназад).
Рок за поступање органа јединице локалне самоуправе по упозорењу надлежног
министарства је 30 дана од дана достављања обавјештења о незаконитости одређеног
акта.
Ако орган јединице локалне самоуправе не поступи по упозорењу министарства,
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дужан је да обавјести министарство у року од три дана од истека рока за поступање по
упозорењу. Обавјештење треба да садржи образложење разлога за непоступање по
обавјештењу.
Надлежно министарство покреће поступак против оспораваног акта органа
јединице локалне самоуправе, пред надлежним судом, у даљем року од 30 дана,
укључујући и случај да надлежни орган јединице локалне самоуправе, доносилац
оспораваног акта, није доставио обавјештење о (не)поступању по обавјештењу
министарства.
Прописивањем кратких рокова за поступање надлежних органа у поступку
уклањања из правног промета незаконитих аката, законодавац је имао у виду потребу
да се ефикасно спроведе поступак надзора над актима органа јединица локалне
самоуправе.
Члан 99.
(1) Влада ће до одлуке суда, поред аката из члана 95. овог закона,
обуставити од извршења и сваки пропис, општи или појединачни акт органа
јединице локалне самоуправе за које оцијени да су противуставни или
противзаконити или озбиљно угрожавају јавни интерес или представљају ризик
од наношења непоправљиве штете.
(2) Одлуку из става 1. овог члана Влада доноси на приједлог Министарства
у року од 15 дана од дана достављања приједлога.
(3) Одлука Владе из става 1. овог члана објављује се у „Службеном
гласнику Републике Српске”.
(4) Влада ће покренути поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од
дана ступања на снагу одлуке о обустављању од извршења.
________________
Чланом 114. Устава Републике Српске, утврђено је да Влада, до одлуке
Уставног суда Републике Српске може привремено да обустави од извршења пропис,
општи или појединачни акт, за које оцијени да су противуставни или незаконити.
Полазећи од наведеног уставног овлаштења, Влада ће обуставити од извршења
сваки општи или појединачни акт органа јединице локалне самоупарве за које оцијени:
- да су неуставни или
- незаконити или
- да озбиљно угрожавају јавни интерес или
- представљају ризик од наношење непоправљиве штете.
Рок за доношење одлуке о обустављању од извршења одређеног акта је 15 дана
од дана достављања приједлога одлуке од надлежног министарства, а одлука се
објављује у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Одлука Владе објављује се у цијелости, односно објављује се и образложење
одлуке, које садржи разлоге за обустављање, као и упућивање на одредбе устава и
закона за које се цијени да су повријеђени, односно разлоге због којих је актом органа
јединице локалне самоуправе озбиљно угрожен јавни интерес или због чега акт
представља ризик од наношење непоправљиве штете.
Влада је дужна да покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од
дана ступања на снагу одлуке о обустављању од извршења акта органа јединице
локалне самоуправе, како би надлежни суд одлучио о усклађености акта са уставом или
законом, односно да ли акт органа јединице локалне самоуправе угрожава јавни
интерес и да ли представља ризик од наношења непоправљиве штете. У зависности од
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врсте акта који се обуставља, поступак се покреће пред Уставим судом Републике
Српске или пред надлежним окружним судом. Одлука суда је коначна и обавезујућа.
Члан 100.
Министарство даје иницијативу за оцјену уставности и законитости статута
или другог општег акта органа јединице локалне самоуправе пред Уставним
судом ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом и законом.
________________
Када надлежно министарство оспорава усклађеност статута или другог општег
акта органа јединице локалне самоуправе са уставом или законом, покреће иницијативу
пред Уставним судом Републике Српске за оцјену уставности или законитости
оспораваног акта.
Одлука Уставног суда поводом поднесене иницијативе за оцјену уставности или
законитости је коначна и обавезујућа.

Члан 101.
(1) Републички органи који су надлежни за вршење надзора над
експедитивношћу аката које донесу органи јединице локалне самоуправе у оквиру
овлашћења у вршењу повјерених послова имају право да траже, у року од 15 дана
од дана сазнања за оспорени акт, да органи јединице локалне самоуправе
измијене, укину или пониште оспорени акт на основу уважавања
експедитивности.
(2) Ако органи јединице локалне самоуправе не поступе у складу са
захтјевом из става 1. овог члана, републички органи надлежни за вршење надзора
над експедитивношћу, донијеће акт умјесто органа јединице локалне самоуправе.
(3) Орган који врши надзор ће обавијестити органе јединице локалне
самоуправе о одлуци коју донесе у року од осам дана од дана доношења одлуке.
(4) Ако орган јединице локалне самоуправе сматра да је акт који је донио
орган у вршењу надзора незаконит, има право да код надлежног суда покрене
управни спор у року од 30 дана од дана пријема обавјештења о донесеном акту.
(5) Орган јединице локалне самоуправе ће обавијестити орган који врши
надзор да је покренуо управни спор код надлежног суда.
(6) Уколико орган јединице локалне самоуправе сматра да усвајање акта од
органа који врши надзор може довести до наношења непоправљиве штете, може
затражити од надлежног суда да обустави од извршења наведени акт.
(7) Суд доноси одлуку о обустављању од извршења оспореног акта у року
од осам дана од дана подношења захтјева, а након разматрања аргумената свих
заинтересованих страна.
________________
Овим чланом уређује се поступак надзора над експедитивношћу аката које
доносе органи јединице локалне самоуправе у дјелокругу пренесених послова
републичке управе.
Надлежно министарство у вршењу надзора над експедитивношћу, овлаштено је
да:
- затражи у року од 15 дана од дана сазнања за одређени акт, од доносиоца
оспораваног акта да га измијени, укине или поништи на основу уважавања
експедитивности,
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-

донесе акт умјесто органа јединице локалне самоуправе, ако исти није поступио
по захтјеву министарства и обавијести орган јединице локалне самоуправе о
донесеној одлуци у року од осам дана од дана доношења одлуке.
Орган јединице локалне самоуправе који сматра да је акт који је донесен у
вршењу надзора незаконит, има право да:
- покрене управни спор пред надлежним судом против одлуке коју је донио орган
у поступку вршења надзора, ако сматра да је одлука незаконита,
- затражи од надлежног суда да обустави од извршења оспоравану одлуку
републичког органа, ако сматра да извршење акта може довести до наношења
непоправљиве штете и
- обавјештава доносица оспораване одлуке о покретању управног спора и
подношењу захтјева за обустављање од извршења оспораваног акта.
Надлежни суд је обавезан донијети одлуку по захтјеву за обустављање од
извршења оспораваног акта надлежног републичког органа у року од осам дана, а у
поступку по захтјеву је дужан да размотри аргументе страна у спору.
Члан 102.
(1) Орган јединице локалне самоуправе доставља органу који врши надзор
у року од десет дана од дана подношења захтјева копије свих докумената и све
друге информације које се односе на акт над којим се тражи спровођење надзора.
(2) Градоначелник, односно начелник општине и секретар скупштине
дужни су да доставе документа и информације органу који врши надзор.
(3) Орган јединице локалне самоуправе дужан је да допусти вршење
надзора у службеним просторијама, да на увид тражену документацију и сва
потребна објашњења на постављена питања органу који врши надзор.
________________
У поступку надзора, надлежни орган јединице локалне самоупарве дужан је у
року од 10 дана од дана подношења захтјева:
- допустити вршење надзора у службеним просторијама у вријеме које захтјева
орган који врши надзор,
- ставити на увид сву документацију коју захтјева орган који врши надзор, у
форми копија и
- дати тражене информације на постављена питања од стране органа који врши
надзор.
За поступање по захтјеву органа који врши надзор одговорни су градоначелник,
односно начелник општине и секретар скупштине јединице локалне смоуправе.
Републички орган који врши надзор не може да врши утицај на поступање
службеника градске, односно општинске управе на начин да им даје директне
инструкције.
Члан 103.
(1) У случају да орган јединице локалне самоуправе не извршава своје
надлежности у складу са законом и тиме угрожава остваривање основних права
грађана, Министарство ће упозорити надлежни орган јединице локалне
самоуправе и затражити предузимање мјера којим ће се извршити надлежности
органа јединице локалне самоуправе.
(2) Ако орган јединице локалне самоуправе не предузме мјере за
извршавање надлежности у року од осам дана од дана пријема упозорења,
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Министарство ће поднијети тужбу надлежном суду, који ће у даљем року од осам
дана изрећи привремене мјере којима ће се обезбиједити извршавање надлежности
органа јединице локалне самоуправе.
(3) Орган јединице локалне самоуправе може изјавити жалбу на одлуку
надлежног суда којом су изречене привремене мјере, а жалба не одлаже извршење.
(4) Органи јединице локалне самоуправе одговорни су за хитно и потпуно
спровођење изречене привремене мјере, односно привремених мјера.
(5) Влада једном годишње разматра извјештај о извршеном надзору над
радом органа јединица локалне самоуправе.
________________
Орган јединице локалне самоуправе, може дуже вријеме да не извршава своје
надлежности, што за посљедицу може да има угрожавање остваривања основних права
грађана, укључујући и право на локалну самоуправу.
Овим чланом утврђена је обавеза Министарства управе и локалне смоуправе, да
упозори орган који не извршава надлежности на обевезу извршавања надлежности и
посљедице неизвршавања, те да захтијева од органа да предузме мјере за извршавање
надлежности у року од осам дана рачунајући од дана пријема упозорења. Упозорење
министарства садржи мјере, које орган који не извршава надлежности , треба да
предузме и тиме изврши закном утврђену обавезу.
Уколико орган јединице локалне смоуправе не поступи по упозорењу
министарства, министартво подноси тужбу надлежном суду, који је у обавези да у року
од осам дана од пријема тужбе, изрекне привремену мјеру којом ће се обезбиједити
извршавање надлежности органа јединица локалне смоуправе и санирати посљедице
незаконитог поступања, односно пропуштања поступања у складу са законом.
Међутим, закон утврђује право органа јединице локалане смоуправе да може
против одлуке суда о изрицању привремене мјере изјавити жалбу, стављајући га на
одређен начин, у равноправан положај са органом који врши надзор. Право на жалбу,
која не одлаже извршење одлуке суда, обезбјеђује заштиту органима јединица локалне
смоуправе у случају погрешног поступања министарства, односно суда.
Суд може изрећи једну или више привремених мјера органу јединице локалне
смоуправе, који је одговоран за хитно и потпуно спровођење мјера. Имајући у виду
искуство у досадашњој примјени овог, а и раније важећег Закона о локалној смоуправи,
може се закључити, да се овај поступак најчешће покретао због неизвршавања
надлежности у поступку усвајања буџета, односно доношења одлуке о привременом
финансирању.
Министартво је у обавези, да једном годишње достави извјештај о извршеном
надзору над радом органа јединице локалне самоуправе, Влади Републике Српске. Овај
извјештај има за циљ да се Влада али и јавност, упозна о извршеном надзору,
предузетим мјерама и њиховим ефектима. На овај начин обезбјеђује се да органи
јединице локлане самоуправе извршавају своје надлежности на законит начин, али се
истовремено обезбјеђује досљедна примјена прописа којима су утврђене изворне и
пренесене надлежности органа јединице локалне самоуправе.
Члан 104.
Министарство ће поступити на начин прописан у члану 103. овог закона и у
случају ако:
1) се рад органа јединице локалне самоуправе не одвија у складу са
законом, статутом, пословником и другим актима јединице локалне самоуправе
или
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2) је рад једног органа јединице локалне самоуправе онемогућен радњама
или пропуштањем радњи другог органа јединице локалне самоуправе или
3) је изабраном функционеру органа јединице локалне самоуправе
онемогућено извршавање послова у складу са законом, статутом, пословником и
другим актима јединице локалне самоуправе.
________________
Овим чланом утврђено је право Министарства управе и локалне самоуправе да у
роковима и на начин прописну чланом 103. затражи изрицање привремене мјере и у
ситуацијама које нису директно везане за неизвршавање надлежности, али угрожавају
остваривање прва грађана и посредно утичу на извршавање надлежности органа
јединица локалне смоуправе.
Министартво дакле, по идентичној процедури која је прописана у члану 103.,
може затражити од суда изрицање привремене мјери и ако:
- се рад органа јединице локалне самоуправе не одвија у складу са законом,
статутом, пословником и другим актима јединице локалне самоуправе (нпр.
немогућност сазивања и одржавања сједнице скупштине јединице локалне смоуправе,
онемогућавање службеника у градској, односно општинској управи да пруже потребну
стручну и техничку помоћ у раду скупштине јединице локалне самоуправе,
онемогућавање објављивања аката у службеном гласилу јединице локалне самоуправе
и сл.) или
- је рад једног органа јединице локалне самоуправе онемогућен радњама или
пропуштањем радњи другог органа јединице локалне самоуправе (нпр. пропуштање
предлагања аката на начин и у роковима прописаним законом, онемогућавање овјере
потписа одборника који чине скупштинску већину, онемогућавање отпреме службене
поште и сл.) или
- је изабраном функционеру органа јединице локалне самоуправе онемогућено
извршавање послова у складу са законом, статутом, пословником и другим актима
јединице локалне самоуправе (нпр. онемогућавање примопредаје дужности,
онемогућавање коришћење службених просторија у којима функционер обавља своју
дужност и сл.).
Прописујући ову одредбу, законодавац је имао у виду ситуације које су
настајеле након промјене скупштинске већине и које су за посљедицу имале
вишемјесечне блокаде рада представничког и извршног органа власти у јединици
локалне самоуправе.
ГЛАВА X
ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
Члан 105.
Јединица локалне самоуправе, у интересу локалног становништва, развија
одговарајуће облике непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи који
нису изричито забрањени законом.
________________
Непосредно (директно) учешће грађана у локалној самоуправи је демократска
тековина која обезбјеђује легитимитет рада и одлука органа јединице локалне
самоуправе. Интерес је органа јединице локалне самоуправе да подстичу и развијају
различите облике овог учешћа грађана.
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Облици непосредног учешћа грађана уређују се законом и статутом јединице
локалне самоуправе. Статутом јединице локалне самоуправе или актом донијетим на
основу статута не могу се предвидјети облици непосредног учешћа који су изричито
забрањени законом.

Члан 106.
Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су:
1) референдум,
2) збор грађана,
3) грађанска иницијатива,
4) мјесна заједница,
5) сати грађана у скупштинама и
6) други облици учешћа, у складу са законом.
__________________

Овом одредбом набрајају се одређени облици непосредног учешћа грађана, али
се овим не завршавају. Ови облици нису обавезујући, у смислу да је јединица локалне
самоуправе дужна да их обезбиједи, изузев у случајевима када је законом предвиђен
неки од обавезних облика учешћа (нпр. мјесна заједница и референдум).
Остали облици непосредног учешћа грађана који су познати у пракси могу се
уредити статутом јединице локалне самоуправе или одлуком скупштине јединице
локалне самоуправе донијете на основу статута.
Члан 107.
Грађани непосредно учествујући у локалној самоуправи одлучују о:
1) изградњи објеката комуналне инфраструктуре, начину обезбјеђивања
финансијских средстава за изградњу тих објеката, као и о начину коришћења и
управљања тим објектима,
2) покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката
из надлежности јединице локалне самоуправе,
3) упућивању препорука и приговора на рад органа јединице локалне
самоуправе,
4) покретању иницијативе за територијалну промјену, у складу са законом
и
5) о другим питањима утврђеним статутом јединице локалне самоуправе.
________________
Овом одредбом уређују се питања о којима грађани непосредно одлучују. При
томе треба имати у виду постојање различитих облика непосредног учешћа путем
којих грађани одлучују (мјесна заједница, збор грађана, грађанска иницијатива и др.).
Поред питања наведених у овој одредби, грађани могу непосредно одлучивати и
о другим питањима која су уређена статутом јединице локалне самоуправе.

Члан 108.
Грађани се изјашњавају на референдуму у складу са законом и статутом
јединице локалне самоуправе.
________________
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Одлучивање путем референдума уређено је Законом о референдуму и грађанској
иницијативи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 42/10 и 46/10). Статутом
јединице локалне самоуправе уређују се питања о којима грађани могу одлучивати
путем референдума.
Устав Републике Српске предвиђа референдум као један од облика непосредног
учешћа грађана у одлучивању. Међутим, референдум је факултативан што значи да не
постоји обавеза када се мора расписати (може се одлучити да се одржи референдум).
Референдум се може расписати ради претходног изјашњавања грађана о једном или
више питања. Одлука донијета на референдуму није обавезујућа што значи да се
резултати референдума узимају у обзир приликом одлучивања на сједници скупштине
јединице локалне самоуправе.
Референдум у јединици локална самоуправе може се расписати ради претходног
изјашњавања грађана о питањима из надлежности општине, односно града у
случајевима утврђеним законом и статутом. Приједлог за спровођење референдума у
јединици локалне самоуправе могу поднијети једна трећина одборника, начелник
општине, односно градоначелник, најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак
општине или града или најамње 3.000 бирача ако је у бирачки списак општине или
града уписано више од 30.000 бирача. У случајевима када скупштина јединице локалне
самоуправе одлучи о расписивању референдума, референдум спороводи посебна
комисија коју именује скупштина.
Члан 109.
(1) Збор грађана може сазвати градоначелник, односно начелник општине,
предсједник скупштине, предсједник савјета мјесне заједнице.
(2) Сазивање и начин рада збора грађана регулише се посебном одлуком
скупштине.
(3) Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је да сазове збор грађана на
писмени захтјев најмање 5% бирача који имају пребивалиште на подручју мјесне
заједнице за коју се збор грађана сазива.
________________
Збор грађана је најчешћи облик непосредног учешћа грађана у локалној
самоуправи. Углавном се организује за подручје или дио подручја мјесне заједнице, а
могу га сазвати овлашћена лица из става 1. овог члана, а то су: градоначелник, односно
начелник општине, предсједник скупштине, предсједник савјета мјесне заједнице.
Ранијим Законом о локалној самоуправи је било предвиђено да је збор грађана могао
сазвати и одборник који има пребивалиште на том подручју, али садашњи закон не
предвиђа ту могућност.
Одлуком скупштине јединице локалне самоуправе уређује се сазивање и начин
рада збора грађана. Збор се може сазвати за подручје једне или више мјесних заједница
или дијелове насељених мјеста, насеља или других територијалних подручја (улица,
кварт и сл.), у зависности како је уређено одлуком коју доноси скупштина.
Обавеза је предсједника савјета мјесне заједнице да сазове збор грађана ако то
писаним захтјевом затражи најмање 5% бирача који имају пребивалиште на односном
подручју мјесне заједнице.
Члан 110.
(1) Грађани јединице локалне самоуправе покрећу иницијативу за:
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1) доношење или измјену статута,
2) доношење или измјену акта којим се уређује одређено питање из
самосталног дјелокруга и
3) расписивање референдума.
(2) Скупштина је дужна да у року од 60 дана од дана пријема иницијативе
из става 1. т. 1) до 3) овог члана обави расправу и грађанима достави образложен
одговор.
________________
Грађанска иницијатива је посебан облик непосредног учешћа грађана у локалној
самоуправи путем које грађани иницирају доношење или измјену статута, доношење
или измјену аката из самосталног дјелокруга послова јединице локалне самоуправе или
о расписивању референдума. У овим случајевима грађани не одлучују о одређеном
питању из дјелокруга послова јединице локалне самоуправе, него иницирају код органа
јединице локалне самоуправе рјешавање питања које је предмет грађанске иницијативе.
Када је поднијета грађанска иницијатива, у складу са законом, обавеза је
скупштине јединице локалне самоуправе да је размотри и грађанима достави
образложен одговор. Дакле, није обавеза скупштине да грађанску иницијативу
садржајно прихвати, односно усвоји, уколико сматра да за то постоје разумни разлози,
али је дужна да је размотри и о свом ставу обавијести грађане, односно подносиоце
иницијативе.

Члан 111.
(1) Скупштина има дужност да размотри сваку иницијативу коју добије, под
условом да је покренута на начин и у облику прописаним законом.
(2) Иницијатива мора да садржи потписе грађана.
(3) Број грађана који подносе иницијативу утврђује се статутом, с тим да не
може бити мањи од 5% бирача уписаних у бирачки списак за подручје јединице
локалне самоуправе.
(4) Органи јединице локалне самоуправе спроводе јавну расправу о нацрту
статута, нацрту одлуке о буџету и о другим актима утврђеним законом и статутом.
________________
Законом о референдуму и грађанској иницијативи уређен је поступак за подношење
грађанске иницијативе, док се статутом јединице локалне самоуправе уређује потребан
број потписа грађана који мора да садржава грађанска иницијатива, с тим да тај број не
може бити мањи од 5% од укупног броја бирача на подручју јединице локалне
самоуправе.
Јавна расправа се обавезно организује о нацрту статута јединице локалне
самоуправе, о нацрту одлуке о буџету али и о другим питањима утрђеним законом и
стаутом. Начин одржавања јавних расправа уређује се статутом јединице локалне
самоуправе.

Члан 112.
Поступак и начин непосредног изјашњавања грађана утврђује се законом и
статутом.
________________
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Поступак и начин непосредног изјашњавања грађана уређује се законом и
статутом. Поступак и начин изјашњавања су различити, у зависности од облика учешћа
грађана. Путем референдума грађани се непосредно изјашњавају, гласањем на
гласачким листићима или потписивањем грађанске иницијативе, јавним гласањем на
збору грађана и сл. Законом и статутом, односно на начин уређен статутом уређује се
када се сматра да је пуноважно расправљање односно одлучивање.
Поред већ поменутог Закона о референдуму и грађанској иницијативи и
одредаба Закона о локалној самоуправи нема других закона који ова питања уређују,
због чега је потребно поступак и начин непосредног изјашњавања грађана детаљније
уредити статутом јединице локалне самоуправе.
Члан 113.
(1) Подручје јединице локалне самоуправе дијели се на мјесне заједнице ако
је то засновано на просторним, историјским, привредним или културним
разлозима и ако је то у интересу становника јединице локалне самоуправе.
(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети најмање 10%
грађана који имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста, односно
насељених мјеста за која се предлаже оснивање нове мјесне заједнице, или
најмање 1/3 одборника скупштине, или градоначелник, односно начелник
општине.
(3) Мјесна заједница оснива се за дио насељеног мјеста, односно за подручје
једног или више међусобно повезаних насељених мјеста.
________________
Мјесна заједница је сврстана у облик учешћа грађана у локалној самоуправи, али
за разлику од других облика, овај облик има територијалну одредницу тако што се
подручје јединице локалне самоуправе дијели на мјесне заједнице, ако су испуњени
законом предвиђени услови односно разлози. Ови разлози се односе на просторну,
историјску, привредну или културну повезаност становника на одређеном подручју.
Међутим, и код постојања ових разлога, мјесна заједница се неће образовати за
одређено подручје ако то није у интересу становника. Постојање услова за оснивање
појединих мјесних заједница цијени скупштина јединице локалне самоуправе. Тамо
гдје нису испуњени ови услови, углавном су у питању општине са малом територијом
или малобројним становништвом, вјероватно неће бити осниване мјесне заједнице.
Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети најмање 10% грађана
са подручја за које се иницира оснивање мјесне заједнице, или 1/3 одборника или
градоначелник односно начелник општине.
Мјесна заједница се оснива за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног
или више међусобно повезаних насељених мјеста. Подручје једне мјесне заједнице не
може обухватати дијеловe подручја различитих насељених мјеста.
Члан 114.
(1) Мјесна заједница се оснива одлуком скупштине.
(2) Одлуком из става 1. овог члана утврђују се: назив, подручје, послови
које врши мјесна заједница и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице.
(3) Мјесна заједница нема својство правног лица.
________________
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Мјесне заједнице се оснивају одлуком скупштине јединице локалне самоуправе,
а одлуком се уређује назив, подручје, послови и друга питања од значаја за рад мјесне
заједнице, у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Код
уређивања послова мјесне заједнице, с обзиром да је мјесна заједница облик учешћа
грађана у локалној самоуправи, треба имати у виду одредбе овог закона које се односе
на одлучивање грађана (чл. 107.) као и начине задовољавања и остваривања пореба
грађана у мјесним заједницама (чл. 118).
Послови који се обављају у мјесној заједници су послови од заједничког
интереса за мјесно становништво, а одлуком о образовању мјесне заједнице, мјесној
заједници може се повјерити обављање одређених послова из самосталне надлежности
јединице локалне самоуправе.
Мјесна заједница, према изричитој одредби овог закона, нема статус правног
лица. Начин рада мјесних заједница, финансирање послова, коришћење имовине
јединице локалне самоуправе која служи за задовољавање заједничких потреба
становништва у мјесној заједници као и друга питања уређују се статутом јединице
локалне самоуправе, у складу са овим законом.

Члан 115.
(1) Мјесна заједница има савјет мјесне заједнице (у даљем тексту: савјет).
(2) Савјет има предсједника, кога бирају чланови савјета натполовичном
већином гласова од укупног броја чланова.
(3) Мандат чланова савјета траје четири године.
(4) Предсједник и чланови савјета могу бити разријешени дужности и прије
истека мандата у складу са одредбама статута јединице локалне самоуправе.
________________
Специфичност мјесне заједнице, као облика учешћа грађана у локалној самоуправи,
представаља постојање савјета мјесне заједнице. Овом одредбом само су начелно
уређена питања које се односе на савјет мјесне заједнице. Изборним законом Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12
и109/12), чланом 53а. уређени су критеријуми о броју чланова који се бирају у савјет
мјесне заједнице, у зависности од броја регистрованих бирача на подручју мјесне
заједнице (од 5 до 11 чланова савјета). Чланови савјета мјесне заједнице бирају се на
период од четири године.
Разлози за разрјешење предсједника и чланова савјета мјесне заједнице уређују се
статутом јединице локалне самоуправе.
Члан 116.
Избори за савјет спроводе се у складу са одредбама Изборног закона
Републике Српске и упутства које доноси Републичка изборна комисија.
________________
Изборним законом Републике Српске (чл. 53а. до 53г.) и Упутством о
организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 122/12 и 31/13) које је донијела Републичка изборна
комисија уређен је начин избора савјета мјесне заједнице.
Савјет мјесне заједнице бирају грађани на збору грађана, тајним гласањем, а
потребан број присутних грађана на збору утврђује се статутом јединице локалне
самоуправе.
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Чланове савјета бирају бирачи који су уписани у Централни бирачки списак и
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице. Извод из Централног бирачког
списка за подручје мјесне заједнице доставља Централна изборна комисија БиХ, у
складу са Изборним законом БиХ и Изборним законом Републике Српске. Изборе за
савјете мјесних заједница расписује скупштина јединице локалне самоуправе, а избори
се одржавају најкасније 90 дана од дана конституисања локалних органа власти након
одржаних локалних избора (након избора предсједника скупштине јединице локалне
самоуправе). Органи за спровођење избора за савјете мјесних заједница је општинска,
односно градска изборна комисија и бирачки одбори. Општинска, односно градска
изборна комисија, након потврђивања изборних резултата, у року од седам дана издаје
увјерења изабраним члановима савјета и заказује конститутивну сједницу. Савјет
мјесне заједнице се конституише избором предсједника савјета.
Члан 117.
(1) Статутом се прописују организација, начин рада и финансирање мјесне
заједнице.
(2) Јединица локалне самоуправе буџетом утврђује посебна средства за
финансирање мјесне заједнице.
(3) Средства за потребе мјесних заједница могу се обезбјеђивати и из
средстава самодоприноса, донација, поклона и личног учешћа грађана мјесне
заједнице.
(4) Регистар мјесних заједница води градска, односно општинска управа у
складу са правилником који доноси министар.
(5) Административне и стручне послове за мјесне заједнице обавља градска,
односно општинска управа.
(6) Градска, односно општинска управа обезбјеђује координацију рада
мјесних заједница.
________________
Организација, начин рада и финансирање мјесне заједнице уређује се статутом
јединице локалне самоуправе, у складу са законом. Обављање административних и
стручних послова за потребе мјесне заједнице као и вођење регистра мјесних заједница
уређује се правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у градској
односно општинској управи. Министар управе правилником прописује садржај и начин
вођења регистра мјесних заједница.
Када је у питању финансирање послова мјесне заједнице, овом одредбом се
набрајају могући извори (средстава самодоприноса, донације, поклони, лично учешће
грађана) које треба додатно уредити статутом јединице локалне самоуправе. Буџетом
јединице локалне самоуправе предвиђају се посебна средства за финансирање мјесне
заједнице.
Координација рада мјесних заједница је посебна обавеза градске, односно
општинске управе, мада није посебно уређен садржај те координације. Када се има у
виду бројност мјесних заједница у појединим јединицама локалне самоуправе јасно је
да ће се указивати потреба за синхронизовањем, односно координирањем одређених
активности мјесних заједница посебно ако су у питању нпр. повезани инфраструктурни
пројекти или изградња објеката од интереса за више мјесних заједница или пак
сазнавање ставова и мишљења представника мјесних заједница по одређним питањима
развоја јединице локалне самоуправе или неког њеног дијела.
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Члан 118.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и
остварују:
1) покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом
припреме и доношења докумената просторног уређења
јединице локалне
самоуправе за подручје мјесне заједнице,
2) покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи
комуналних објеката и објеката у општој употреби,
3) покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о
активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности,
4) прикупљањем и достављањем органима јединице локалне самоуправе,
јавним предузећима и установама представки и притужби на њихов рад, као и
иницијатива и приједлога грађана за рјешавање питања од њиховог заједничког
интереса,
5) учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих
услова за спорт и рекреацију,
6) организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју,
7) заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или
ублажавањем посљедица од елементарних непогода,
8) сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за
грађане мјесне заједнице и
9) обављањем послова које им повјере органи јединице локалне
самоуправе.
________________
Начини задовољавања и остваривања потреба и интереса грађана у мјесној
заједници, наведени у овој одредби, досљедно прате мјесну заједницу као облик учешћа
грађана у локалној самоуправи. Поред овога, одлуком о образовању мјесне заједнице
може се мјесној заједници повјерити обављање одређених послова из надлежности
органа јединице локалне самоуправе.
Члан 119.
Надзор над радом савјета врши организациона јединица градске, односно
општинске управе која обавља послове опште управе.
________________
Рад савјета мјесне заједнице је подложан надзору јединице локалне самоуправе. Овај
надзор се остварује путем организационе јединице градске односно, општинске управе
која обавља послове опште управе (обично су то одјељења за општу управу у већим
јединицама локалне самоуправе), за разлику од претходног законског рјешења када је
вршење надзора било повјерено надлежном радном тијелу скупштине јединице локалне
самоуправе. Предмет надзора над радом мјесних заједница као и овлашћења
организационе јединице градске, односно општинске управе уређују се статутом и
одлуком скупштине јединице локалне самоуправе.
ГЛАВА XI
САРАДЊА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Успостављање сарадње
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Члан 120.
(1) Јединице локалне самоуправе имају право да у обављању својих
дужности међусобно сарађују ради извршавања послова од заједничког интереса.
(2) Сарадња јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: сарадња), у
смислу овог закона, јесте сарадња која се успоставља између двију или више
јединица локалне самоуправе, ради ефикаснијег и економичнијег вршења послова
из њихових надлежности, утврђених законом, а у циљу подстицања њиховог
развоја и остваривања заједничких интереса.
(3) Под сарадњом се подразумијева и вршење одређених послова из
надлежности јединице локалне самоуправе од друге јединице локалне самоуправе
за рачун једне или више јединица локалне самоуправе, на основу закљученог
споразума.
________________
За разлику од претходног Закона о локалној смоуправи, овај закон садржи
прилично детаљне одредбе о успостављању сарадње међу јединицама локалне
самоуправе. Поред промоције принципа о праву јединица локалне самоуправе да
успостављају међусобну сарадњу, сагласно одредбама Европске повеље о локалној
самоуправи, овом одредбом даје се садржинска дефиниција сарадње. Сарадњу
успоставља двије или више јединица локалне самоуправе уз постизање најмање два
циља, а то су: ефикасније и економичније извршавање послова из надлежности
утврђених законом и друго, у циљу подстицања сопственог развоја и остваривања
других заједничких интереса.
Такође, закон даје основу за успоставу сарадње кроз повјеравање вршења
одређених послова из надлежности једне јединице локалне самоуправе другој јединици
локалне самоуправе, на основу закљученог споразума. Ова одредбаа може бити
посебно корисна за мање јединице локалне самоуправе које, користећи ове могућности,
могу ефикасније и јефтиније обезбиједити вршење одређених надлежности (нпр. неких
инспекцијских послова или послова комуналне полиције).
Члан 121.
(1) Јединице локалне самоуправе добровољно успостављају различите
облике сарадње утврђене овим законом ради извршавања послова од заједничког
интереса, остваривања заједничких циљева развоја, а у интересу грађана и
привредних субјеката на њиховом подручју.
(2) Сарадња се заснива на споразумној подјели улога и одговорности између
јединица локалне самоуправе, удруживању људских и материјално-финансијских
ресурса за потребе сарадње, а ради побољшања ефикасности и економичности у
остваривању њихових надлежности и подизања нивоа квалитета услуга које
пружају грађанима.
(3) Јединице локалне самоуправе које остварују сарадњу у складу са овим
законом одговорне су појединачно и заједно за законитост рада и пословања који
произлазе из успостављене сарадње, у складу са законом и закљученим
споразумом.
________________
Основни принцип за успоставу сарадње јединица локалне самоуправе је
принцип добровољности, како у одлучивању о успостави сарадње тако и избора неког
од облика сарадње, у складу са овим законом. Сарадања се успоставља ради постизања
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одређених циљева који су, прије свега, заједнички развојни циљеви у интересу
локалног становништва и привреде, са јасно подијељеним улогама и одговорностима
јединица локалне самоуправе које успостављају ту сарадњу.
Члан 122.
(1) Приједлог за успостављање сарадње могу поднијети градоначелник,
односно начелник општине или 1/3 одборника у скупштини, као и грађани и
удружења грађана у форми грађанске иницијативе, привредни субјекти, јавне
установе и јавна предузећа у складу са законом и статутом.
(2) Приједлог из става 1. овог члана подноси се скупштини у писаној форми
са образложењем циљева и облика сарадње, очекиване користи за јединицу
локалне самоуправе, потребним финансијским и другим средствима за
реализацију сарадње, као и друге податке и информације од значаја за
успостављање сарадње.
(3) Приједлог разматра скупштина у року од 30 дана од дана пријема, а у
поступку разматрања прибавља се мишљење градоначелника, односно начелника
општине, уколико он није подносилац приједлога.
(4) Скупштина доноси одлуку о поднесеном приједлогу и о томе
обавјештава подносиоца приједлога, на начин и у року утврђеном статутом и
пословником.
(5) Ако скупштина прихвати приједлог за успостављање сарадње, онда се
утврђује приједлог одлуке за успостављање сарадње и достаља се јединицама
локалне самоуправе са којима се предлаже успостављање сарадње.
________________
Овом и наредним одредбама уређује се процедура за успоставу сарадње, почев
од овлашћења за подношење приједлога, садржаја приједлога, рокова за разматрање
приједлога те обавјештавања о ставу скупштине поводом поднијетог приједлога.
Уколико скупштина прихвати приједлог за успоставу сарадње, по правилу, (ако
скупштина не одлучи другачије) предлагач чији је приједлог прихваћен утврђивао би
приједлог одлуке о успостави сарадње и доставио јединицама локалне самоуправе са
којима се предлаже успсотава неког од облика сарадње.

Члан 123.
(1) Скупштина, односно скупштине којима је достављен приједлог за
успостављање сарадње, о приједлогу доносе одлуку у року од 90 дана од дана
достављања приједлога.
(2) О приједлогу из става 1. овог члана мишљење даје градоначелник,
односно начелник општине или други извршни орган јединице локалне
самоуправе којем је приједлог достављен.
________________
Јединице локалне самоуправе које имају намјеру да успоставе сарадње о
приједлогу одлуке за успоставу сарадње изјашњавају се у року од 90 дана, о чему се
изјашњава, односно даје мишљење градоначелник, односно начелник општине или
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други извршни орган, уколико исти нису предлагачи одлуке. Овај рок је примјерен и
препоручен, али није преклузиван.
Члан 124.
(1) Скупштина, односно скупштине које прихвате приједлог за
успостављање сарадње формирају заједничку комисију, која израђује приједлог
споразума за успостављање сарадње и приједлоге аката посредством којих ће се
сарадња остварити.
(2) Комисија из става 1. овог члана има једнак број представника сваке
јединице локалне самоуправе које успостављају сарадњу.
________________
Сљедећи корак у успостави сарадње је, након доношења одлуке, формирање
заједничке комисије која има једнак број представника сваке јединице локалне
самоуправе које успостављају сарадњу, са задатком да изради приједлог споразума за
успостављање сарадње. У зависности од облика сарадње који би се успоставио,
комисија би имала за задатак да сачини и приједлоге других аката посредством којих
би се сарадња остваривала (нпр. аката о оснивању заједничког јавног предузећа, јавне
установе и др.).
Члан 125.
(1) Сарадња, ако овим законом није другачије прописано, успоставља се на
основу одлуке скупштине и споразума о успостављању сарадње.
(2) Споразум о успостављању сарадње обавезно садржи:
1) стране у споразуму,
2) предмет споразума, циљ и период за који се споразум закључује,
3) права, обавезе и одговорности сваке стране у споразуму,
4) облик сарадње,
5) потребна финансијска средства,
6) формирање координационог тијела и надзор,
7) поступак за рјешавање евентуалних спорова, услове за отказивање,
односно раскид споразума и
8) остале одредбе које договоре стране у споразуму, у складу са законом.
________________
Овом одредбом дефинише се обавезни садржај споразума о успостављању
сарадње. Наравно да ће споразум садржавати и друге специфичне одредбе које
договоре стране у споразуму, а у зависности од облика сарадње који се успоставља.
Члан 126.
(1) Нацрт споразума о успостављању сарадње са образложењем циљева
сарадње, очекиване користи за јединицу локалне самоуправе и потребним
финансијским и другим средствима за реализацију сарадње, као и друге податке и
информације од значаја за успостављање сарадње градоначелник, односно
начелник општине доставља министарству надлежном за област сарадње која је
предмет споразума, ради давања мишљења.
(2) Ако се споразумом успоставља прекогранична, односно међународна
сарадња, нацрт споразума из става 1. овог члана доставља се и министарству
надлежном за економске односе и регионалну сарадњу ради давања мишљења.
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(3) Ако је мишљење министарства надлежног за област сарадње која је
предмет споразума, или министарства надлежног за економске односе и
регионалну сарадњу негативно, споразум о успостављању сарадње не може се
закључити.
________________
Прије потписивања споразума о успостављању сарадње, споразум се у форми
нацрта, доставља министарству надлежном за област сарадње која је предмет
споразума (нпр. министарству надлежном за комуналне дјелатности ако је предмет
сарадње оснивање заједничког комуналног предузећа или минисатарству надлежном за
област културе ако је предмет споразума оснивање заједниче установе културе). Ово је
важан механизам надзора над успостављањем сарадње чији је циљ очување
законитости циљева успоставе сарадње и заштите одредби овог закона. Уколико је у
питању успостава прекограничне сарадње, поред ресорног министарства, нацрт
споразума се доставља и министарству надлежном за економске односе и регионалну
сарадњу ради давања мишљења,
У случају да неко од надлежних министарстава да негативно мишљење које,
наравно, мора бити образложено, такав споразум се неће моћи закључити. Уколико би
биле могуће измјене нацрта споразума у односу на примједбе ресорног министарства
поступак би се могао наставити до усаглашавања мишљења и ставова заинтересованих
јединица локалне самоуправе и надлежног или надлежних министарстава.
Члан 127.
(1) Споразум о успостављању сарадње потписује градоначелник, односно
начелник општине на основу претходне сагласности скупштине.
(2) Споразум о успостављању сарадње објављује се у службеном гласилу
јединице локалне самоуправе.
________________
Након добијања позитивног мишљења надлежног или надлежних министарстава
и на основу претходне сагласности скупштине, градоначелник односно начелник
општине потписују споразум о успостављању сарадње који ће бити објављен у
службеном гласилу јединице локалне самоуправе.
2. Облици сарадње
Члан 128.
(1) Сарадња се остварује:
1) формирањем заједничке радне групе,
2) оснивањем заједничког јавног предузећа, односно привредног друштва,
3) оснивањем заједничке јавне установе,
4) јавно-приватним партнерством,
5) удруживањем финансијских, материјалних и других средстава, на
пројектној основи и
6) вршењем одређених послова јединице локалне самоуправе за другу
јединицу локалне самоуправе или више њих.
(2) Јединице локалне самоуправе могу се удруживати у удружења локалних
власти и развијати друге облике сарадње ради размјене искустава, пружања
стручне помоћи, као и друге облике сарадње који доприносе унапређивању
функционисања њихових органа и побољшању квалитета живота грађана.
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________________
Сарадња јединица локалне самоуправе успоставља се у неком од облика
побројаних у овом члану и сви имају своју форму и садржај који је даље уређен овим
законом. Изузетак су одређени облици сарадње предвиђени у ставу 2. овог члана који
се односе на размјену искустава, пружање стручне помоћи међу јединицама локалне
самоуправе и другим облицима тзв. „међуопштинског учења“ који се могу одвијати и
неформалним начинима (нпр. без потписивања споразума или доношења посебних
формалних одлука), на основу договора.
Посебан облик сарадње јединица локалне самоуправе представља удруживање у
удружења локалних власти, било домаћих било међународних, што је у складу са
принципима слободе удруживања јединица локалне самоуправе предвиђеним
Европском повељом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе у Републици
Српској су се удружиле у Савез општина и градова Републике Српске као посебну
асоцијацију за заступање њихових интереса пред другим органима власти и
остваривања утицаја на даљи развој локалне самоуправе.
Члан 129.
(1) Двије или више јединица локалне самоуправе могу формирати радне
групе за разматрање питања од заједничког интереса из надлежности њихових
органа.
(2) О формирању заједничке радне групе за разматрање питања из
надлежности извршног органа одлучује градоначелник, односно начелник
општине, а за питања из надлежности скупштине, одлучује скупштина.
(3) Заједничка радна група разматра питања и иницира доношење одлука
од заједничког интереса за извршавање надлежности органа јединица локалне
самоуправе које су формирале радну групу.
(4) Заједничка радна група се формира и за размјену искустава и
остваривање стручне сарадње између локалних управа у вршењу њихових
надлежности.
________________
Један од облика сарадње је формирање заједничке радне групе коју могу
образовати двије или више јединица локалне самоуправе. Заједничке радне групе се
обично образују ради изучавања одређних питања од заједничког интереса, иницирања
или покретања одређених активности од заједничког интереса (нпр. из облаасти
заштите животне средине, развоја инфраструктуре, развоја локалне управе или развоја
неких привредних, културних или спортских дјелатности и сл.).
У зависности од питања које би било предмет разматрања од стране заједничке
радне групе, овакве радне групе могу основати скупштина или градоначелник, односно
начелник општине, зависно од тога у чијој је надлежности односно питање.
Члан 130.
(1) Заједничко јавно предузеће, односно привредно друштво могу да оснују
двије или више јединица локалне самоуправе за обављање комуналних и других
дјелатности од општег и заједничког интереса у јединицама локалне самоуправе
које га оснивају.
(2) Заједничко јавно предузеће, односно привредно друштво оснива се у
складу са законом.
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(3) Скупштине оснивача заједничког јавног предузећа, односно привредног
друштва разматрају и усвајају уговор о оснивању у истовјетном тексту.
(4) Градоначелници, односно начелници општина, потписују уговор о
оснивању, који обавезно садржи све елементе утврђене прописима о оснивању
јавног предузећа, односно привредног друштва, као и друге елементе од значаја за
уређење међусобних права и обавеза оснивача.
________________
Оснивање заједничког јавног предузећа ради вршења комуналних или других
дјелатности од општег и заједничког интереса за више јединица локалне самоуправе
даје могућности да се економичније може обезбиједити вршење ових дјелатности чиме
би се употпуњавао списак услуга које јединица локалне самоуправе обезбеђује својим
грађанима.
Само оснивање заједничког јавног предузећа врши се према одредбама Закона о
привредним друштвима и Закона о јавним предузећима, с тим што улогу оснивача
имају најмање двије јединице локалне самоуправе, доношењем заједничког акта, у
истовјетном тексту, о оснивању таквог привредног друштва. Закључивању уговора о
оснивању заједничког јавног предузећа претходи процедура усвајања споразума о
успостави овог облика сарадње којим се оправдавају економски, финансијски и други
циљеви који ће се постићи.
Члан 131.
(1) Средства за оснивање заједничког јавног предузећа, односно привредног
друштва обезбјеђују јединице локалне самоуправе – оснивачи, у својим буџетима.
(2) Јединице локалне самоуправе – оснивачи заједничког јавног предузећа,
односно привредног друштва предузимају мјере за обезбјеђење услова за
несметано пословање јавног предузећа, односно привредног друштва, у складу са
законом и актима о оснивању.
________________
Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима, средства за оснивање
заједничког јавног предузећа обезбеђују оснивачи – јединице локалне самоуправе.
Оснивачи имају заједничке обавезе за обезбеђење несметаног пословања заједничког
јавног предузећа, на начин уређен актом о оснивању и у складу с законом. Нпр. ако је у
питању заједничко јавно предузеће комуналних дјелатности, према Закону о
комуналним дјелатностима, постоје одређене обавезе и одговорности оснивача –
јединице локалне самоурпаве (нпр, давање на коришћење средстава, објеката,
инфраструктуре и др. потребних за обављање дјелатности). Ове обавезе би вршиле
јединице локалне самоуправе које су оснивачи, а на начин уређен уговором о
оснивању.
Члан 132.
(1) Уговором о оснивању заједничког јавног предузећа, односно привредног
друштва посебно се уређује:
1) дјелатност, пословно име и сједиште,
2) износ средстава потребних за оснивање и почетак рада и начин њиховог
обезбјеђења,
3) облик организовања,
4) начин спровођења одлука органа,
5) одговорност заједничког јавног предузећа, односно привредног друштва
за обавезе у правном промету са трећим лицима,
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6) рок за доношење статута и именовање органа заједничког јавног
предузећа, односно привредног друштва и
7) састав и начин избора органа управљања.
(2) Скупштине оснивача заједничког јавног предузећа, односно привредног
друштва посебном одлуком именују лице које ће водити припреме до његовог
конституисања, односно лице овлашћено за заступање, у истовјетном тексту.
________________
Овом одредбом се додатно уређује садржај уговора о оснивању заједничког
предузећа, поред обавезног садржаја уговора који предвиђа Закон о привредним
друштвима. Због тога се овом одредбом само додатно потенцира шта би требало
додатно уредити актом о оснивању, имајући у виду специфичности начина оснивања и
специфичности у области управљања заједничким јавним предузеећем.
Члан 133.
Сједиште заједничког јавног предузећа, односно привредног друштва је у
јединици локалне самоуправе која има већи број корисника јавних услуга у
односу на другу, односно друге јединице локалне самоуправе – осниваче, осим ако
се оснивачи другачије не договоре.
________________
Оснивачи се могу договорити о сједишту заједничког јавног предузећа, а
уколико се не постигне договор о томе, законом је уређено да је сједиште у јединици
локалне смоуправе која има већи број корисника јавних услуга које би то заједничко
јавно предузеће пружало.
Члан 134.
Потребна средства за оснивање и почетак рада заједничког јавног
предузећа, односно привредног друштва обезбјеђују се у буџетима оснивача у
износу пропорционалном броју корисника јавних услуга, осим ако се оснивачи
другачије не договоре.
________________
Оснивачи се такође могу посебно договорити о висини оснивачког улога и
другим средствима која би унијели у заједничко јавно предузеће. Основни принцип за
обезбеђење средстава за почетак рада је пропорционалност са бројем корисника јавних
услуга на подручју сваког оснивача, што би значило да јединица локалне самоуправе
која има више таквих корисника треба да обезбиједи и више средстава за оснивање и
почетак рада заједничког јавног предузећа. Међутим, опет, могућ је и другачији
договор, у зависности од специфичности сваког од суоснивача (величине буџета,
обезбијеђености ресурса и сл.).
Члан 135.
Лице које ће водити послове до конституисања заједничког јавног
предузећа, односно привредног друштва именује скупштина – оснивач на чијем
подручју ће бити сједиште јавног предузећа, односно привредног друштва.
________________
Скупштина јединице локалне смоуправе на чијем подручју ће бити сједиште
заједничког јавног предузећа је надлежна да именује лице које ће водити послове до
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конституисања јавног предузећа (упис у судски регистар и редован избор органа
заједничког јавног предузећа).
Члан 136.
(1) Лице из члана 135. овог закона, односно заједничко јавно предузеће,
односно привредно друштво, акте на које јединице локалне самоуправе као
оснивачи дају сагласност, доставља надлежним органима јединица локалне
самоуправе – оснивачима, истовремено и у истовјетном тексту.
(2) Сагласност оснивача даје се у форми појединачног акта.
(3) Сматра се да сагласност на акте из става 1. овог члана постоји, ако су
сагласност дали сви оснивачи.
________________
У случајевима када је законом предвиђена обавеза давања сагласности на
одређене акте јавног предузећа, ту сагласност дају оснивачи појединачно, а акт јавног
предузећа мора бити састављен и достављен оснивачима у истовјетном тексту.
Сагласност ће постојати само у случају када такву сагласност дају сви оснивачи.
Члан 137.
(1) Јединице локалне самоуправе могу основати једну или више
заједничких јавних установа за обављање дјелатности од јавног интереса и од
локалног значаја у области образовања, науке, културе, спорта и физичке културе,
туризма, развојa малих и средњих предузећа, односно развоја јединице локалне
самоуправе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, друштвене
бриге о дјеци, социјалне заштите, социјалног осигурања, здравствене заштите
животиња, здравствене заштите биљака и других друштвених дјелатности.
(2) Средства за оснивање јавне установе обезбјеђују јединице локалне
самоуправе – оснивачи, у својим буџетима.
(3) Заједничка јавна установа оснива се по поступку који је утврђен
законом којим се уређује систем јавних служби.
________________
Заједничку јавну установу могу основати двије или више јединица локалне
самоуправе, а за вршење дјелатности од јавног интереса у тим јединицама локалне
самоуправе, уређених Законом о систему јавних служби. Специфичност овог облика
сарадње огледа се у томе што улогу оснивача имају најмање двије (а може и више)
јединица локалне самоуправе и специфичности у обезбеђивању средставаа за почетак
рада и даље пословање као и у управљању радом такве заједничке јавне установе. Овом
одредбом ништа се не мијења у погледу поступка оснивања који је уређен Законом о
систему јавних служби.
Члан 138.
(1) Заједничка јавна установа се оснива одлуком коју доносе скупштине –
оснивачи заједничке јавне установе, у истовјетном тексту.
(2) На основу одлуке из става 1. овог члана градоначелници, односно
начелници општина закључују споразум којим се уређују међусобна права и
обавезе оснивача заједничке јавне установе.

92

(3) Јединице локалне самоуправе – оснивачи заједничке јавне установе,
предузимају мјере утврђене законом за обезбјеђење услова за несметано
пословање јавне установе.
________________
Заједничка јавна установа оснива се одлуком коју у истовјетном тексту доносе
скупштине јединица локалне самоуправе – оснивача, на основу које градоначелници
односно начелници општина закључују споразум којим уређују међусобна права и
обавезе суоснивача заједничке јавне установе. Као и у случајевима оснивања
заједничког јавног предузећа, јединице локалне самоуправе, као суоснивачим дужне су
да предузимају потребне мјере за обезбјеђење услова за несметано пословање
заједничке јавне установе.
Члан 139.
(1) У оквиру сарадње, ради осигурања финансирања изградње, санације,
реконструкције, управљања и одржавања инфраструктуре, пружања услуга и
изградње објеката у сврху задовољавања јавних потреба на свом подручју,
јединице локалне самоуправе могу заједно да ступе у јавно-приватно партнерство,
у складу са условима и процедурама утврђеним законом.
(2) Одлуку о покретању поступка за успостављање јавно-приватног
партнерства доносе скупштине заинтересованих јединица локалне самоуправе, у
истовјетном тексту.
(3) На основу одлуке из става 2. овог члана, јединице локалне самоуправе
стичу статус јавног партнера, у смислу одредаба закона којим се уређује јавноприватно партнерство, уколико одлуком није уређено да ће једна од јединица
локалне самоуправе иступати у име и за рачун укључених јединица локалне
самоуправе.
(4) Споразум о међусобним правима, обавезама и одговорностима јавних
партнера у поступку успостављања јавно-приватног партнерства, закључују
градоначелници, односно начелници заинтересованих јединица локалне
самоуправе, на основу претходне сагласности скупштина.
________________
Успостављање неког од облика јавно-приватног партнерства је сљедећи могући
облик сарадње јединица локалне самоуправе, при чему је специфичност у томе што се
на страни јавног партнера појављују двије или више јединица локалне самоуправе које
успостављају овај облик сарадње. Законом о јавно-приватном партнерству предвиђени
су облици јавно-приватног партнерства (оснивање заједничког правног лица и
повјеравање приватном партнеру изградње објекта и пружање услуга у одређеном
периоду) као и поступак за успостављање таквог партнерства. Ова одредба закона
превасходно има у виду јавно-приватно партнерство које се заснива на улагањима од
стране приватног партнера, али су могући и други облици јавно-приватног партнерства
како је предвиђено посебним законом.
Одлуку о покретањуа поступка за успоставу јавно-приватног партнерства, у
смислу ове одредбе, доносе скупштине заинтересованих јединица локалне самоуправе,
на основу које одлуке стичу статус јавног партнера. Међутим, могуће је да се јединице
локалне смоуправе договоре да не наступају заједно као јавни партнер, него да једна од
јединица локалне самоуправе у име друге или других јединица локалне самоуправе
иступа и у њихово име и за њихов рачун – уколико је тако уређено одлуком. Споразум
о међусобним правима, обавезама и одговорностима које ће прозилазити из
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успостављеног јавно-приватног партнерства закључују градоначелници, односно
начелници општина, на који споразум претходну сагласност дају скупштине.
Члан 140.
(1) Јединице локалне самоуправе могу удруживати финансијска,
материјална и друга средства за реализацију заједничких пројеката у вршењу
својих надлежности, у складу са овим и другим законима, о чему закључују
споразум.
(2) Споразум из става 1. овог члана закључују градоначелници, односно
начелници општина који удружују средства, у складу са законом и статутом.
(3) Споразум из става 1. овог члана посебно садржи врсту и висину
средстава која се удружују, намјену средстава која се удружују, начин
располагања и управљања средствима, начин расподјеле добити и ризика, разлоге
и поступак за престанак споразума.
________________
Један од врло интересантних облика сарадње јединица локалне самоуправе је
могућност удруживања финансијских и других средстава за реалиазацију неког од
заједничких пројеката од интереса за више јединица локалне самоуправе (нпр. пројекти
водоснабдијевања, изградње путне инфраструктуре, пројекти из области заштите
животне средине, уређења водотокова и сл.). Ови заједнички пројекти су, по правилу,
једнократни (нпр. заједничка изградња саобраћајнице на подручју једне и наставак на
подручју друге јединице локалне самоуправе), али не мора увијек бити тако. У области
водоснабдијевања реализација заједничког пројекта може довести и до оснивања
заједничког јавног комуналног предузећа за снабдијевање становништа водом за пиће
или изградња заједничке еколошке депоније може резултирати оснивањем заједничког
јавног предузећа за управљање чврстим отпадом и сл. што успоставља дугорочну
сарадњу заинтересованих јединица локалне самоуправе.
Овај облик сарадње се успоставља на основу споразума који закључују
градоначелници, односно начелници општина који удружују средства. С обзиром да се
ангажују средства из буџета, овај облик сарадње односно намјена средства треба да
буде планирана у буџету. Дакле, у овом случају о успостављању сарадње одлучју
извршни органи јединица локалне самоуправе, с обзиром да су по закону надлежни за
извршење буџета. Међутим, ако би реализација заједничког пројекта подразумијевала
ангажовање материјалних средстава (нпр. непокретне имовине) одлуку о томе би
доносила скупштина, у складу са законом и статутом. Наравно, у случају ангажовања
материјалних средстава, у неким јединицама локалне самоуправе могућа је надлежност
извршног органа, ако је тако предвиђено статутом или одлуком скупштине јединице
локалне самоуправе а у зависности од вриједности имовине која се ангажује у
заједничком пројекту.
Члан 141.
(1) Једна јединица локалне самоуправе може, на основу споразума,
овластити другу јединицу локалне самоуправе за обављање одређених послова из
своје надлежности.
(2) У смислу става 1. овог члана, не могу се повјерити послови које, у складу
са законом и према природи послова, морају обављати искључиво органи те
јединице локалне самоуправе.
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(3) Споразумом из става 1. овог члана посебно се утврђују послови,
финансирање, одговорности, трајање, услови и поступак за престанак споразума.
(4) Споразум из става 1. овог члана закључују градоначелници, односно
начелници општина, на основу претходне сагласности скупштина.
________________
Извршавање одређених послова из надлежности једне јединице локалне
самоуправе може, на основу споразума, бити повјерено органима друге јединице
локалне самоуправе ако такво повјеравање вршења послова није супротно закону. Није
могуће повјерити органима друге јединице локалне самоуправе обављање оних послова
које, према закону, могу обављати само органи те јединице локалне самоуправе (нпр.
рад скупштине, послови градоначелника и др.). У питању су најчешће одређени
послови градске, односно општинске управе у области извршавања закона и других
прописа које је повјерено јединици локалне самоуправе на основу посебних закона
(нпр. Закона о инспекцијама). Овај облик сарадње омогућава мањим и финансијски
слабијим јединицама локалне самоуправе, као и када немају потребу за свакодневним
извршавањем одређених послова у пуном радном времену, да обезбиједе извршавање
тих послова, путем тзв. „позајмљених органа“ друге јединице локалне самоуправе.
Овј специфични облик сарадње успоставља се споразумом који потпусују
градноначелници, односно начелници општина, на основу претходне сагласности
скупштина. Споразум мора садржавати врсту послова која се повјерава, финансирање,
трајање повјеравања вршења послова као и друга питања која произилазе из овог
облика сарадње, у зависности од специфичности које могу да прате ове споразуме.
Члан 142.
(1) Јединица локалне самоуправе којој је повјерено обављање послова у
смислу члана 141. овог закона, обавља послове из споразума, у име и за рачун
јединице локалне самоуправе која јој је послове повјерила.
(2) Јединица локалне самоуправе која је повјерила обављање послова из
своје надлежности другој јединици локалне самоуправе, одговорна је за обављање
тих послова.
________________
Јединица локалне самоуправе која обавља повјерене послове, на основу
споразума, те послове обавља у име и за рачун друге јединице локалне смоуправе, чиме
се успоставља специфичан облик „пуномоћника“ при чему „пуномоћ“ представља
закључени споразум о успостављању овог облика сарадње јединица локалне
самоуправе. Као резултат овог односа између јединица локалне самоуправе, јединица
локалне самоуправе која је повјерила другој јединици локалне самоуправе обављање
одређених послова у њено име и за њен рачун, не ослобађа се одговорности за вршење
као и начин и квалитет вршења тих послова. Напротив, та јединица локалне самоуправе
је у пуном капацитету одговорна за вршење тих послова, како према закону тако и
према сопственом становништву. Споразумом о успостављању сарадње уређују се
питања која се односе на овлашћења и мјере које може предузети одговорна јединица
локалне самоуправе како би се вршење послова одвијало у складу са њеним потребама
и одговорностима.
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Члан 143.
(1) Јединице локалне самоуправе могу организовати или приступити
удружењу локалних власти ради унапређења и заштите њихових заједничких
интереса.
(2) Одлуку о организовању или приступању из става 1. овог члана доноси
скупштина.
________________
Овом одредбом се промовише право јединица локалне самоуправе да организују
удружење или да приступе основаном удружењу локалних власти. Циљ оснивања или
приступања удружењу локалних власти јесте унапређење и заштита заједничких
интереса јединица локалне самоуправе у Републици Српској. Одлуку о овоме доноси
скупштина јединице локалне самоуправе.
Савез општина и градова Републике Српске је асоцијација основана са циљевима
дефинсианим овом одредбом као и ради постизања других циљева уређених одлуком о
оснивању и статутом ове асоцијације. Иако је у ставу 1. овог члана уређено да јединице
локалне самоуправе могу организовати или приступити „удружењу“ (једнина), право
на удруживање не би искључивало право да једна јединица локалне самоуправе може
бити члан у више од једног удружења, у зависности од тога који су интереси јединице
локалне самоуправе у питању и који су приоритетни циљеви основаних удружења
локалних власти.
3.

Међуентитетска, прекогранична и међународна сарадња
Члан 144.

Jединице локалне самоуправе могу успостављати сарадњу са јединицама
локалне самоуправе из Федерације БиХ и Брчко Дистриктом БиХ, кроз:
формирање заједничких радних група, удруживање финансијских, материјалних и
других средстава за реализацију заједничких пројеката, сарадњу савеза, односно
удружења локалних власти и заједничке активности у циљу заштите и спасавања
људи и добара и отклањање посљедица од елементарних непогода и других
несрећа.
________________
Поред сарадње јединица локалне самоуправе на подручју Републиек Српске,
могућа је сарадња и са јединицама локалне самоуправе ван подручја Републике Српске
и у оквиру Босне и и Херцеговине, односно са јединицама локалне самоуправе у
Федерацији БиХ и са Брчко Дистриктом БиХ кроз неколико облика сарадње који су
овдје побројани.
Члан 145.
(1) Jединице локалне самоуправе могу успостављати прекограничну и
међународну сарадњу:
1) удруживањем у међународна удружења локалних власти, непосредно или
посредством домаће асоцијације локалних власти и
2) успостављањем сарадње са јединицама локалне самоуправе других
земаља, у циљу размјене добрих пракси и искустава, те пружања стручне помоћи,
који доприносе унапређивању функционисања система локалне самоуправе.
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(2) У оквиру прекограничне и међународне сарадње, јединице локалне
самоуправе не могу повјеравати законом утврђене надлежности и послове страној
јединици локалне самоуправе или другом страном органу власти, нити им могу
повјеравати обављање било које извршне или друге функције на својој
територији.
(3) Успостављање прекограничне и међународне сарадње врши се на основу
споразума.
(4) Јединице локалне самоуправе приликом успостављања прекограничне и
међународне сарадње остварују потребну сарадњу са представништвима
Републике у иностранству.
________________
Прекогранична и међународна сарадња јединица локалне самоуправе је могућа у
два облика и то: удруживањем у међународна удружењa локалних власти (непосредно
или путем домаће асоцијације локалних власти односно Савеза општина и градова
Републике Српске) и друго, успостављњем сарадње са јединицама локалне самоуправе
из других земаља у циљу размјене искустава и пружања стручне помоћи.
Код успостављања ових облика сарадње забрањено је повјеравање страној
јединици локалне самоуправе вршење било које законом утврђене надлежности или
обављање било које функције која припада домаћој јединици локалне самоуправе. Као
и у осталим случајевима, ова сарадња успоставља се путем споразума који одобрава
скупштина јединице локалне самоуправе.
4.

Финансирање и подршка сарадњи
Члан 146.

Сарадња се финансира из:
1) буџета јединице локалне самоуправе,
2) донација физичких и правних лица и
3) из других извора утврђених законом.
________________
Сарадња подразумијева и обезбјеђење средстава за остварење било ког облика
сарадње који се може успоставити према одредбама овог закона. Средства обезбјеђују
јединице локалне самоуправе које успостављају сарадњу тако што обезбјеђују
намјенска средства у својим буџетима, као и из донација и других законитих извора.

Члан 147.
(1) Влада може финансијски да подстиче и подржава сарадњу у областима
које су од ширег значаја и интереса, односно од интереса за Републику.
(2) Влада, на приједлог Министарства, својим актом одређује области од
ширег значаја и интереса, односно од интереса за Републику за која се могу
издвојити финансијска средства за подстицање сарадње.
(3) Финансијски подстицај и подршка сарадњи, у смислу става 2. овог
члана, врши се у складу са сљедећим основним критеријумима:
1) административни и финансијски капацитети јединица локалне
самоуправе за вршење законом утврђених надлежности,
2) очекивана корист од сарадње,
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3) број јединица локалне самоуправе које су укључене у сарадњу и
4) претходно обезбијеђена средства из других извора.
________________
С обзиром на важност, прилике и могућности које пружа сарадња јединица
локалне самоуправе, овом одредбом је предвиђена могућност да Влада Републике
Српске финансијски подстиче и подржава ову сарадњу, а у областима које су од ширег
интереса и значаја за Републику. Финансијски подстицај и подршка сарадњи врши се у
складу са прописаним критеријумима.
5.

Надзор и евидентирање сарадње

Члан 148.
(1) Начин остваривања сарадње, у складу са споразумом о успостављању
сарадње, надзиру јединице локалне самоуправе које остварују сарадњу,
посредством заједничког координационог тијела које се формира споразумом о
успостављању сарадње.
(2) Надзор над сарадњом врше министарства надлежна за област сарадње
која је предмет споразума.
(3) Јединице локалне самоуправе дужне су да за сарадњу која обухвата
пројекте који се финансирају из буџета Републике достављају тромјесечне
извјештаје о реализацији споразума о сарадњи министарству надлежном за област
сарадње.
________________
Извршавање потписаних споразума о успостављању сарадње је прије свега
интерес јединица локалне смоуправе које су ту сарадњу успоставиле па су јединице
локалне самоуправе управо те које непосредно обезбјеђују надзор над спорвођењем
споразума о сарадњи. У ту сврху јединице локалне самоуправе споразумом
успостављају посебно координационо тијело које има задужења утврђена овим
споразумом. Такође, надзор над сарадњом врше и ресорна министарства, а јединице
локалне самоуправе које користе средства за реализацију пројеката који се финансирају
из буџета Републике (намјенска средства за подстицај и подршку сарадњи) обавезне су
да ресорном министарству достављају тромјесечне извјештаје о реализацији споразума
о сарадњи.
Члан 149.
(1) Министарство води евиденцију споразума о сарадњи.
(2) Јединице локалне самоуправе дужне су да Министарству достављају
акте о успостављању сарадње и да на захтјев Министарства дају друге податке и
информације које се односе на сарадњу.
(3) Начин вођења евиденције и давање података из евиденције о сарадњи,
правилником прописује министар.
(4) Министарство доставља Влади годишњи извјештај о остваривању
сарадње.
________________
Министарство управе и локалне самоуправе води евиденцију споразума о
сарадњи које потписју јединице локалне самоуправе. Поред овога, јединице локалне
самоуправе су дужне да Министарству достављају и све друге акте на основу којих је
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успостављена сарадња као и да дају друге податке и информације које се односе на
успостављену сарадњу. Начин вођења евиденција прописује Министарство које Влади
Републике Српске доставља годишњи извјештај о остваривању сарадње јединица
локалне самоуправе.
ГЛАВА XII
ОДНОС РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА И ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
1. Сарадња републичких органа и органа јединице локалне самоуправе
Члан 150.
Органи јединице локалне самоуправе у обављању послова из свог
дјелокруга:
1) дају републичким органима иницијативе за уређење односа од значаја за
локалну самоуправу и предузимање мјера од значаја за рјешавање питања у
оквиру права и дужности локалне самоуправе,
2) дају приједлоге за предузимање активности републичких органа на
развијању локалне самоуправе,
3) траже мишљење од надлежних републичких органа у вези са примјеном
закона који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне
самоуправе и рад органа локалне самоуправе и
4) учествују у припреми закона и подзаконских аката чија је садржина од
интереса за остваривање и развој локалне самоуправе.
________________
Ова одредба се односи на права и облике сарадње јединица локалне самоуправе
са републичким органима, у смјеру одоздо према горе. То су права која се могу
груписати на: 1) подношење иницијатива и приједлога по питањима из дјелокруга рада
локалних заједница; 2) тражење мишљења у вези са примјеном закона, те 3) учешћа
јединица локалне самоуправе у припремама прописа који су од непосредног интереса
за локалну самоуправу.
Права локалних заједница уређена овим чланом истовремено су и обавезе
надлежних републичких органа да размотре иницијативе и приједлоге, доставе
мишљење, односно укључе јединице локалне самоуправе у припреми прописа, у
случајевима утврђеним овом одредбом.
Члан 151.
(1) У остваривању сарадње са органима јединице локалне самоуправе
републички органи:
1) обавјештавају органе јединице локалне самоуправе, по сопственој
иницијативи или на њихов захтјев, о мјерама које предузимају или намјеравају да
предузму у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и
законитости, о појавама које их нарушавају и о мјерама за њихово отклањање, о
остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим питањима од
непосредног значаја за остваривање и развој система локалне самоуправе и за рад
органа јединице локалне самоуправе,
2) пружају потребну стручну помоћ органима јединице локалне самоуправе
у вези са обављањем њихових послова,
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3) траже извјештаје, податке и обавјештења о обављању послова из оквира
права и дужности јединице локалне самоуправе, као и о другим питањима која су
од интереса за остваривање функције републичких органа и
4) обављају друге послове у складу са законом.
(2) Органи републичке управе дужни су да у поступку израде закона и
других општих аката којима се уређују положај, права и обавезе локалне
самоуправе, нацрте, односно приједлоге закона и других општих аката доставе
Савезу општина и градова Републике Српске и органима јединице локалне
самоуправе на изјашњење.
________________
Овом одредбом уређује се сарадња и однос републичких органа према
јединицама локалне самоуправе, у смјеру одозго према доле. Републички органи:
- обавјештавају органе јединица локалне самоуправе о мјерама које предузимају или
имају намјеру предузети у наведеним пословима,
- пружају стручну помоћ органима јединице локалне самоуправе (било на захтјев
или по сопственој иницијативи),
- траже извјештаје, податке и обавјештења о обављању послова из надлежности
органа јединице локалне самоуправе.
Посебан облик сарадње републичких органа и органа јединица локалне
самоуправе је обавеза републичких органа да прописе које припремају, а односе се на
положај, права и обавезе локалне самоуправе, достављају Савезу општина и градова и
органима јединица локалне самоуправе. Савез општина и градова као и органи
јединица локалне самоуправе имају право на изјашњење, односно да доставе
примједбе, приједлоге, иницијативе, мишљења, сугестије и сл. на припремљене
прописе, у року који одреди републички орган који припрема пропис.
2. Распуштање скупштине, именовање и рад Привременог органа
Члан 152.
(1) Народна скупштина може, на приједлог Владе да распусти скупштину из
једног од сљедећих разлога, ако:
1) се не конституше у року од три мјесеца од дана потврде резултата избора
од надлежног органа,
2) у законом одређеном року не донесе буџет јединице локалне самоуправе
који је предложен на начин, у роковима и по поступку прописаним законом,
3) не одржи сједницу скупштине дуже од три мјесеца и
4) након спроведеног поступка опозива градоначелник, односно начелник
општине не буде опозван.
(2) Одлука о распуштању скупштине садржи разлоге за распуштање.
(3) Одлука о распуштању скупштине објављује се у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
________________
Распуштање скупштине јединице локалне самоуправе се овим законом, по први
пут, уводи у систем локалне самоуправе у Републици Српској. Сам институт
распуштања локалног парламента, као мјера за сређивање стања у јединици локалне
самоуправе, није непознат у упоредној пракси локалне самоуправе, поготово у земљама
окружења (Република Србија, Република Хрватска, Република Црна Гора).
Распуштање скупштине јединице локалне смоуправе је уведена као могућност, а
не обавеза. Распуштање је могуће у случајевима наведеним у ставу 1. овог члана, али и
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у случају да буде испуњени један или више услова за распуштање локалног
парламента, не значи да ће до тог распуштања обавезно и доћи.
Народна скупштина је коначни ауторитет који одлучује о распуштању
скупштине јединице локалне самоуправе ако јој Влада Републике Српске достави
образложен приједлог за доношење такве одлуке.
Члан 153.
Народна скупштина одлуку о распуштању скупштине доставља Централној
изборној комисији Босне и Херцеговине.
________________
Ако донесе одлуку о распуштању скупштине јединице локалне самоуправе,
такву одлуку Народна скупштина доставља Централној изборној комисији БиХ ради
организовања пријевремених локалних избора за одборнике у распуштеној скупштини.
Члан 154.
(1) Влада именује Привремени орган јединице локалне самоуправе који
обавља послове скупштине до конституисања скупштине (у даљем тексту:
Привремени орган).
(2) Влада именује Привремени орган у року од осам дана од дана ступања
на снагу одлуке о распуштању скупштине.
(3) Привремени орган има три члана, од којих је један предсједник.
(4) Привремени орган чине један представник министарства надлежног за
послове локалне самоуправе, један представник министарства финансија и један
представник којег предложи градоначелник, односно начелник општине.
(5) Чланови Привременог органа немају право на накнаду.
(6) Привремени орган одлуке доноси већином гласова од укупног броја
чланова.
(7) Привремени орган дужан је да Влади подноси извјештај о раду једном
мјесечно.
(8) Влада подноси Народној скупштини извјештај о раду Привременог
органа у року од 30 дана од дана конституисања скупштине.
(9) Привремени орган дужан је да поднесе извјештај о раду скупштини у
року од 15 дана од дана њеног конституисања.
________________
Уколико Народна скупштина донесе одлуку о распуштању скупштине јединице
локалне самоуправе, Влада Републике Српске именује Привремени орган који ће
обављати послове распуштене скупштине. Дакле, мандат Привременог органа траје до
конституисања новог сазива скупштине који буде изабран на пријевременим изборима,
изузе у случају из члана 155. став 2. овог закона.
Привремени орган има три члана од којих је један предсједник и дужност
обављају без права на накнаду. Контролу рада Приврменог орган врши Влада
Републике Српске кроз достављање извјештаја о раду који Привремени орган Влади
доставља једном мјесечно. Влада је, такође у обавези да Народној скупштини достави
коначни извјештај о раду Привременог органа у року од 30 дана од дана конституисања
новог сазива скупштине јединице локалне самоуправе. Привремени орган подноси
извјештај о свом раду новоконституисаној скупштини једиинице локалне самоурпаве у
року од 15 дана од дана њеног конситутисања.
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У погледу начина рада Привременог органа, имајући у виду да постоји легално
изабрани градоначелник, односно начелник општине, примјењују се одредбе овог и
других закона о надлежностима једног, односно другого органа. Будући да Привремени
орган има функцију скупштине јединице локалне самоуправе, градоначелник односно
начелник општине има сва права и обавезе према том органу као и према скупштини
(подношење приједлога аката из надлежности скупштине, извршење аката скупштине,
подношење извјештаја о раду и тд.).
Члан 155.
(1) Пријевремени избори за одборнике у скупштини спроводе се у року од 90
дана од дана распуштања скупштине, у складу са изборним прописима.
(2) Пријевремени избори неће се спроводити ако је до истека мандата
одборника распуштене скупштине остало мање од годину дана.
(3) Мандат одборника изабраних на пријевременим изборима из става 1.
овог члана траје до истека мандата одборника у скупштини изабраних на
редовним изборима.
________________
Пријевремени избори треба да буду одржани у року од 90 дана од дана
распууштања скупштине, уколико је до краја мандата одборника распуштене
скупштине остало више од годину дана. Ако то није случај, пријевремени избори за
одборнике у скупштини неће се одржати, а послове распуштене скупштине јединице
локалне самоуправе ће обављати Привремени орган кога именује Влада Републике
Српске, у складу са чланом 154. овог закона.
Члан 156.
(1) Привремени орган може доносити или мијењати опште акте јединице
локалне самоуправе ако је то потребно ради спровођења закона или другог
прописа или усклађивања са законом или другим прописом, осим статута.
(2) Привремени орган може да донесе Одлуку о усвајању буџета јединице
локалне самоуправе, Одлуку о извршењу буџета и Одлуку о привременом
финансирању у складу са законом којим се уређује буџетски систем Републике,
ако надлежни орган јединице локалне самоуправе није донио те одлуке.
(3) Привремени орган не може располагати имовином јединице локалне
самоуправе, осим ако је то потребно ради извршења раније преузетих обавеза или
довршења раније почетих послова.
________________
Постоје важна ограничења у погледу надлежности Привременог органа, што је
од изузетне важности ради спречавања евентуалног креирања политике у вођењу
јединице локалне самоуправе у ужем кругу људи који нису изабрани од стране
локалног становништва.
Привремени орган не може располагати имовином јединице локалне самоуправе
осим ако је то нужно због раније преузетих обавеза или довршења започетих послова
(обезбеђење континуитета послова). Исто тако, привремени орган не може доносити
или мијењати опште акте јединице локалне самоуправе, само ако је то потребно ради
спровођења закона или другог прописа или усклађивања са њима. Ни у једном случају,
Привремени орган не може нити доностити нити мијењати статут јединице локалне
самоуправе. Ограничење се, дакле, састоји у томе да Привремени орган не може
доностити нити мијењати неки општи акт јединице локалне самоуправе, ако потреба за
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доношењем или измјеном општег акта не произилази из закона или другог прописа
донијетог на основу закона.
Да би се обезбиједио континуитет финансирања функција јединице локалне
самоуправе, Привремени орган може доносити све акте из области буџетирања
јединице локалне самоуправе, ако неку од тих одлука није претходно донијела
скупштина.
ГЛАВА XIII
ЗАШТИТА ПРАВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Члан 157.
Органи јединице локалне самоуправе могу пред надлежним судом да
покрену поступак за оцјену уставности и законитости закона, прописа и других
општих и појединачних аката којима се повређују права јединице локалне
самоуправе.
________________
Овом одредбом гарантује се право органима јединице локалне самоуправе да
могу пред надлежним судом покретати одговарјуће поступке против општих и
појединачних аката републичких органа којима се повређују права јединице локалне
самоуправе.
Заштита права на локалну самоуправу, установљена овом одредбом, има своје
упориште у Европској повељи о локалној самоуправи која изричито предвиђа да
локалне власти имају право на ефективна правна средства обезбјеђивања слободног
обављања својих послова, дужности и поштовања начела локалне самоуправе
установљених уставом и законима земље којој припадају.
Права јединица локалне самоуправе уређена су Уставом и законима, а прије
свега Законом о локалној самоуправи. У случају повреде неког од ових права, орган
јединице локалне самоуправе може пред надлежним судом покренути одговарајући
поступак за заштиту тог права.
Повреда права јединице локалне самоуправе може бити различита, било
доношењем закона који није у складу са Уставом, подзаконског акта који није у складу
са Уставом и законом, било доношењем појединачног акта којим се повређује право
органа јединице локалне самоуправе. За оцјену уставности и законитости прописа и
општих аката надлежан је Уставни суд Републике Српске, а за појединачне акте
редовни суд по сједишту органа који је такав акт донио.
Члан 158.
(1) Ако орган јединице локалне самоуправе сматра да је радњом или
појединачним актом републичког, односно државног органа учињена повреда
законом гарантованих права јединице локалне самоуправе, може поднијети у року
од 30 дана од дана сазнања захтјев за заштиту права јединице локалне самоуправе
надлежном окружном суду у управном спору.
(2) Надлежни суд може поништити акт органа из става 1. овог члана,
забранити даље вршење радње или одбити захтјев за заштиту права.
________________
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Овом одредбом установљава се судска заштита против радње или појединачног
акта републичког, односно државног органа којим је учињена повреда законом
гарантованих права јединице локалне самоуправе. Прописан је субјективни рок од 30
дана од дана сазнања за повреду права, што у судском поступку мора бити доказивано
у случају приговора на благовременост тужбе (захтјева). О захтјеву за заштиту права
одлучује надлежни окружни суд у управном спосру.
Надлежни суд (окружни суд) може поништити оспорени акт, односно забранити
даље вршење радње којом је учињена или се чини повреда гарантованих права
јединице локалне самоуправе или одбити такав захтјев.

ГЛАВА XIV
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 159.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај
одговорно лице у органу јединице локалне самоуправе у једном од сљедећих
случајева, ако:
1) не донесе правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста градске, односно општинске управе,
2) донесе правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста градске, односно општинске управе супротно начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних мјеста у градској, односно општинској
управи прописаним овим законом и категоријама, звањима и условима за
обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе прописаним
законом и другим прописима,
3) онемогући вршење надзора,
4) онемогући вршење инспекцијског надзора и
5) не изврши наложене инспекцијске мјере.
(2) Новчаном казном од 5.000 КМ казниће се за прекршај функционер,
односно службеник на руководећем радном мјесту који онемогући, или омета, или
одбије да изврши примопредају дужности.
(3) Новчаном казном од 5.000 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у
органу јединице локалне самоуправе ако не смањи број запослених на
максималан број запослених из чл. 66, 67. и 68. овог закона до 30. јуна 2019. године.
(4) Новчаном казном од 5.000 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у
органу јединице локалне самоуправе ако у радном односу на неодређено вријеме
има више запослених у односу на максимум утврђен у чл. 66, 67. и 68. овог закона.
(5) Новчаном казном од 5.000 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у
органу јединице локалне самоуправе ако у радном односу на одређено вријеме има
више запослених у односу на максимум утврђен у члану 69. овог закона.
________________

Овом одредбом прописују се прекршаји и казнени оквир за учињени прекршај
од стране одговорног лица у органу јединице локалне самоуправе.
Најчешће се под одговорним лицем подразумијева градоначелник, односно
начелник општине, с обзиром на његове надлежности и овлашћења, али то не мора
увијек бити тако. Под одговорним лицем у органу јединице локалне самоуправе
подразумијева се свако оно лице у органу јединице локалне самоуправе које поступа
супротно или не поступа у складу са својим службеним дужностима и одговорностима,
104

утврђеним законом и другим прописима, а таква радња или пропуштање радње
представља прекршај прописан овом одредбом.
ГЛАВА XV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 160.
(1) Послове из члана 11. став 1. тачка 1) овог закона град ће организовати од
1. јануара 2018. године, а послове из члана 11. став 1. тачка 2) од 1. јануара 2019.
године.
(2) Закони и други прописи који уређују надлежности утврђене чланом 11.
став 1. тачка 1) овог закона ускладиће се са овим законом до 31. децембра 2017.
године, а закони и други прописи који уређују надлежности утврђене чланом 11.
став 1. тачка 2) овог закона ускладиће се са овим законом до 31. децембра 2018.
године.
________________
Организоваање обављања послова самосталног правног заступања градова који
у свом саставу немају општина требало би да се обави почетком 2018. године до када
треба да буде усклађен Закон о правобранилаштву Републике Српске који, као закон,
уређује питања правног заступања Републике и јединица локалне самоуправе.
У погледу организовања послова наплате, контроле наплате и принудне наплате
изворних прихода буџета градова који у свом саставу немају општина, законом је
остављен дужи рок (од почетка 2019. године) из разлога потребе да се више закона и
подзаконских аката усклади са одредбама овог закона како би се омогућило законито
извршавање ових надлежности.
Давање ових додатних надлежности градовима који у свом саставу немају
општина требало би да доприноси стварању вишетипске локалне самоуправе у
Републици Српској за коју, већ дуже вријеме, постоји потреба из разлога великих
територијалних, демографских, развојних, кадровских и других разлика међу
јединицама локалне самоуправе.
Члан 161.
Влада ће у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети
уредбу о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у
градској, односно општинској управи из члана 64. став 3. овог закона.
________________
Влада је донијела ову уредбу која је објављена у "Службеном гласнику
Републике Српске" број 10/17. Такође Влада РС је донијела и Уредбу о категоријама,
звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне
самоуправе која је објављена у истом броју службеног гласника РС.

Члан 162.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона
донијети правилник о начину вођења евиденције и давања података из евиденције
о сарадњи из члана 149. овог закона.
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________________
Доношење овог правилника треба да омогући успоставу евиденције о сарадњи
коју остварују јединице локалне самоуправе у Републици Српској и јаснији преглед о
облицима и резултатима сарадње.
Члан 163.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона
усагласити са одредбама овог закона правилник о садржају и начину вођења
регистра мјесних заједница из члана 117. став 4. овог закона.
________________
Министар је донио овај правилник који је објављен у "Службениом гласнику
Републике Српске" број 32/17.
Члан 164.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона
донијети упутство о изгледу, садржају и употреби инсигније из члана 6. став 6.
овог закона.
________________
Доношење овог упутства би требало да да основна правила о изгледу, садржају и
употреби инсигнација (знакови звања, достојанства званичника, а у конкретном случају
градоначелника), с обзиром да се ова одредба први пут појављује на нашим просторима
и да је њихов облик и изглед (инсигнија) прилично непознат у односу на праксу која
постоји широм свијета.
Члан 165.
Запослени у градској, односно општинској управи који након ступања на
снагу правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
градске, односно општинске управе, буду проглашени вишком, односно
нераспоређеним, остварују право у складу са законом којим се уређује радноправни статус запослених у органима јединице локалне самоуправе, општим
прописима о раду и колективним уговором.
________________
Овом одредбом потврђују се права запослених у јединицама локалне
самоуправе, у случају да буду проглашени вишком након успоставе нове организације
и систематизације радних мјеста у складу са овим законом, да остварују права према
Закону о раду, Закону о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе као и колективним уговором (општи колективни уговор и посебни
колективни уговор за запослене у органима јединице локалне самоуправе). У основи, та
права се своде на право на отказни рок и право на отпремнину, у складу са тим
прописима.
Члан 166.
Органи јединице локалне самоуправе дужни су да број запослених у
градској, односно општинској управи ускладе са чл. 66, 67. и 68. овог закона до 30.
јуна 2019. године.
________________
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Законом је дат дужи рок за усклађивање броја запослених у градским, односно
општинским управама са одредбама овог закона, имајући у виду да је питање смањења
броја запослених веома осјетљиво питање, поготово у мањим јединицама локалне
самоуправе. Ово питање је, иначе, изазавало веома велику пажњу јавности у поступку
доношењња самог закона. Дакле, у остављеном року јединице локалне самоурпаве ће
доносити нове акте о органиазцији и систематизацији радних мјеста имајући у виду
критеријуме у погледу броја запослених који могу имати у својим градским, односно
општинским управама.
С обзиром на дужину периода за усклађивање броја запослених, могућа су и
"фазна" смањења броја запослених, наравно у оним јединицама локалне самоуправе
које буду имале потребе за тим а поготово ако је у питању већи број вишка запослених.
Ово подразумијева да се, у одређеним временским периодима, врши мањи број
отпуштања/смањења броја запослених у градским, односно општинским управама како
јединица локалне самоуправе не би дошла у ситуацију да, на крају истека периода за
усклађивање броја запослених са овим законом, врши смањење и отпуштање већег
броја вишка запослених.
Члан 167.
Јединице локалне самоуправе које су успоставиле сарадњу прије ступања
на снагу овог закона дужне су да Министарству доставе акте о успостављеној
сарадњи, у року од 30 дана од дана ступања на снагу правилника из чана 149. овог
закона.
________________
Јединице локалне самоуправе које имају успостављен неки од облика сарадње са
другим јединицама локалне самоуправе, било у земљи или иностаранству, обавезне су
да акте на основу којих су успоставиле ту сарадњу доставе Министарству. Ова одредба
је уско повезана са обавезама јединица локалне самоуправе да достављају акте о
успостављању сарадње на основу и у складу са овим законом (чл. 149.). Како није
наведен ниједан период, ова обавеза се односи на успостављену сарадњу јединица
локалне самоуправе у било ком периоду прије ступања на снагу овог закона.
Члан 168.
Органи јединице локалне самоуправе дужни су да у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона донесу и усагласе опште акте јединице локалне
самоуправе са одредбама овог закона.
________________
Стандардна одредба која предвиђа обавезу органа јединица локалне самоуправе
да своје опште акте донесу и усагласе са одредбама овог закона у року од шест мјесеци
од његовог ступања на снагу (крајњи рок је 26. мај 2017. године). Ова обавеза се, прије
свега односи на доношење новог статута јединице локалне самоуправе а потом и на све
друге опште акте чији је основ доношења овај закон.
Под општим актима јединице локалне самоуправе подразумијевају се статут
јединице локалне самоуправе, пословник скупштине и одлуке као општи акти, али и
правилници и упутства које доносе органи јединице локалне самоуправе. Одлуке као
опште акте доносе скупштина јединице локалне самоуправе и градоначелник односно
начелник општине, у складу са надлежностима прописаним овим законом, с тим што
градначелник, односно начелник општине доноси и правилнике и упутства у складу са
чланом 82. овог закона.
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Члан 169.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13).
________________
Претходни Закон о локалној самоуправи донесен је у новембру 2004. године са
примјеном од 1. јануара 2005. године и био је системски закон о локалној смоуправи
који је био најдуже у примјени, за разлику од претходна два закона из 1994. и 1999.
године. Вјероватно је и то имало утицај да је знатан дио одредби из претходног закона
задржан и у овом закону.
Члан 170.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
________________
Овај закон је објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" број 97/16 од
18. новембра 2016. године и ступио је на снагу 26. новембра 2016. године.

--------------------------------------------------------------------------
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