
 

SLU@BENI LIST 
OP[TINE U@ICE 

XXXXI     28. februar  2006. godine     Broj 2/06 
 

 6. Na  osnovu   ~lana  11. Odluke  o  izmenama  i  dopunama  Statuta  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  
br.  12/04) Komisija   za  propise  Skup{tine  op{tine na  sednici  odr`anoj 28.02. 2004.godine,  utvrdila  je pre~i{}en  
tekst  Statuta  op{tine  U`ice 
 Pre~i{}en  tekst  Statuta  op{tine   obuhvata:   
 - Statut  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  br.  5/02), 
 - Odluku  o izmenama  i  dopunama  Statuta  op{tine ("Sl.list op{tine  U`ice"  br.  12/04) 
 - ispravku  u  Statutu  op{tine  U`ice  ("Sl.list  op{tine  U`ice"  br. 8/02) 
 - Odluku o iзменама и допунама  Статута  општине  Ужице ("Сл.лист  општине  Ужице" број   14/05) 
 - iz  navedenih  odluka  u  pre~i{}en  tekst  nisu   uneti  ~lanovi kojima  je  odre|eno  kada  odluke  stupaju  na  snagu 
 Пречишћен  текст  Статута објавиће  се у "Службеном листу општине Ужице" 
 
 SKUP[TINA  OP[TINE  U@ICE 
 Komisija  za  propise 
 01 broj  110-1/06, 28.02.2006. године 
 
 

     PREDSEDNIK  KOMISIJE 
              Ne|o  Jovanovi}, s.r. 

 
 
 

S T A T U T 
OP[TINE  U@ICE 

 (pre~i{}en  tekst)  
 
 

I  OSNOVNE  ODREDBE 
 

^lan 1. 
 Op{tina  U`ice  (u  daqem  tekstu  Op{tina), je  teritorijalna  jedinica   u kojoj  gra|ani   ostvaruju  pravo  na  
lokalnu  samoupravu u  skladu  sa Ustavom, Zakonom  i   ovim Statutom. 
 

^lan  2. 
 Teritoriju  Op{tine  ~ine  naseqena  mesta  i katastarske  op{tine, i  to: 
 

 Naseqeno  mesto    Katastarska  op{tina 

 
- Buar      Buar 
-  Bioska      Bioska 
- Vrutci      Vrutci 
- Vitasi      Kremna 
- Gorjani      Gorjani 
- Gostinica     Gostinica 
- Gubin  Do     Gubin  Do 
- Dobrodol     Dobrodol 
- Dre`nik     Dre`nik 
- Drijetaw     Drijetaw 
- Duboko      Duboko 
- Zboj{tica     Zboj{tica 
- Zlakusa      Zlakusa 
- Kamenica     Kamenica 
- Bjeloti}i     Kamenica 
- Karan      Karan 
- Ka~er      Ka~er 
- Keserovina     Bioska 
- Krvavci      Krvavci 
- Kremna      Kremna 
- Kotroman     Mokra  Gora 
- Kr{awe      Mokra  Gora 
- Radu{a      Kremna 
- Strmac      Kremna 
- Leli}i      Leli}i 
- Qubawe      Qubawe 
- Mokra  Gora     Mokra Gora 
- Pawak      Mokra  Gora 
- Pear      Bioska 
- Nikojevi}i     Nikojevi}i  
- Ponikovica     Ponikovica 
- Poto~awe     Poto~awe 
- Potpe}e     Potpe}e 
- Ravni      Ravni 
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- Riba{evina     Riba{evina 
- Sevojno      Sevojno 
- Skr`uti     Skr`uti 
- Stapari      Stapari 
- Volujac      Stapari 
- U`ice      U`ice 
-  Трнава      Трнава 

 
^lan  3. 

 Op{tina ima  svojstvo  pravnog lica. 
 Sedi{te  Op{tine  U`ice  je  u  U`icu. 
 

^lan  4. 
 Radi  zadovoqavawa   op{tih, zajedni~kih  i  svakodnevnih  potreba   stanovni{tva   na odre|enom  podru~ju, u  
Op{tini  se mogu obrazovati mesne  zajednice   i   drugi  oblici  mesne  samouprave. 
 

^lan  5. 
 Gra|ani  u~estvuju  u  ostvarivawu  lokalne  samouprave  putem  gra|anske inicijative, zbora  gra|ana, 
referendumom i preko  svojih  odbornika  u  skladu  sa  Ustavom, Zakonom  i  ovim Statutom. 
 

^lan  6. 
 Organi   Op{tine  U`ice  i  Op{tinska  uprava  imaju  pe~at   okruglog oblika s a  tekstom:  Republika Srbija, 
Op{tina  U`ice, naziv  organa  odnosno  Op{tinske  uprave  i  grb  Republike Srbije  u  sredini. 
 

^lan 7. 
 Na  teritoriji  op{tine  U`ice  u slu`benoj  upotrebi  je  srpski jezik  i  }irili~no  pismo. 
 

^lan  8. 
 Rad  organa  op{tine  je  javan. 
 Javnost  rada  i  obave{tavawe  gra|ana  obezbe|uje  se:  
 
 1. Javnim  raspravama  o  predlozima  za  dono{ewe   Statuta i  u  drugim  prilikama  kada  organi  Op{tine  o  tome  
odlu~e kao  i   blagovremenom obave{tavawu  o  odr`avawu  svake  sednice Skup{tine  op{tine,  sa  utvr|enim  dnevnim  
redom. 
 
 2. Putem  izdavawa  javnih  glasilа, истицањем  и објављивањем  одлука  i  drugih  akata  na  uobi~ajeni  na~in (огласна  
табла, медији  и слично). 
 
 Javnost  rada i obave{tavawe  gra|ana  se  bli`e  ure|uje  Poslovnikom  o  radu   svakog  organa  Op{tine. 
 
II POSLOVI  OP[TINE 
 

^lan  9. 
 U  Op{tini  se  vr{e  poslovi  iz  wenog  izvornog  delokruga   i  povereni  poslovi  iz  okvira  prava  i  du`nosti   
Republike, utvr|eni  Ustavom, Zakonom  i  ovim  Statutom. 
 

1. Izvorni  delokrug 
 

^lan  10. 
 Op{tina  preko  svojih  organa, u  skladu sa  Ustavom   i  Zakonom: 

1) donosi  programe  razvoja; 
2) donosi  urbanisti~ke  planove; 
3) donosi  buxet i  zavr{ni  ra~un; 
4) ure|uje  i obezbe|uje obavqawe i razvoj komunalnih delatnosti (pre~i{}avawe i  distribucija  vode, 

proizvodwa i snabdevawe  parom  i toplom  vodom, linijski  gradski i prigradski prevoz  putnika u drumskom  
saobra}aju, odr`avawe ~isto}e u gradovima  i  naseqima, odr`avawe  deponija, ure|ivawe, odr`avawe i 
kori{}ewe  pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i  drugih javnih povr{ina, javnih parkirali{ta, javne  
rasvete, ure|ivawe  i odr`avawe grobaqa i sahrawivawe i dr.) kao i  organizacione, materijalne i  druge  
uslove  za  wihovo  obavqawe, 

5) stara  se  o odr`avawu stambenih  zgrada  i bezbednosti  wihovog  kori{}ewa  i utvr|uje  visinu naknade  za 
odr`avawe  stambenih  zgrada; 

6) sprovodi postupak  iseqewa  bespravno useqenih  lica u stanove i zajedni~ke prostorije u  stambenim  
zgradama u  skladu  sa  zakonom; 

7) donosi  programe  ure|ewa gra|evinskog  zemqi{ta, ure|uje i obezbe|uje vr{ewe poslova ure|ewa i 
kori{}ewa gra|evinskog  zemqi{ta  i utvr|uje  visinu naknade  za  ure|ivawe i  kori{}ewe  gra|evinskog  
zemqi{ta, 

8) ure|uje  i obezbe|uje kori{}ewe poslovnog prostora kojim upravqa, utvr|uje  visinu naknade  za  kori{}ewe 
poslovnog prostora  i  vr{i  nadzor  nad kori{}ewem  poslovnog prostora, 

9) stara  se  o  za{titi  `ivotne sredine, donosi programe kori{}ewa i za{tite prirodnih vrednosti i programe  
za{tite  sredine, donosi  lokalne  akcione i sanacione planove, u skladu sa  strate{kim dokumentima i svojim 
interesima i specifi~nostima i  utvr|uje  posebnu naknadu  za  za{titu  i  unapre|ewe  `ivotne  sredine, 

10) ure|uje  i obezbe|uje obavqawe  poslova  koji se odnose na izgradwu, rekonstrukciju, odr`avawe, za{titu, 
kori{}ewe, razvoj  i  upravqawe lokalnim  nekategorisanim putevima, kao i ulicama  u  naseqima; 

11) ure|uje i obezbe|uje  posebne uslove i organizaciju  auto-taksi prevoza  putnika; 
12) ure|uje  i obezbe|uje organizaciju prevoza  u linijskoj  plovidbi koji se  vr{i na teritoriji  op{tine, kao i 

odre|uje  delove obale i vodenog prostora na kojima  se mogu  graditi hidrogra|evinski  objekti  i  postavqati   
plovni  objekti; 

13) osniva  robne  rezerve  i  utvr|uje  wihov  obim i strukturu, uz  saglasnost  nadle`nog  ministarstva, radi  
zadovoqavawa  poreba  lokalnog  stanovni{tva; 
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14) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovawa, kulture, primarne  zdravstvene  za{tite, 
fizi~ke  kulture, sporta, de~je  i socijalne  za{tite  i turizma, prati i obezbe|uje  wihovo  funkconisawe, 

15) organizuje  vr{ewe poslova u vezi  sa  za{titom  kulturnih dobara od  zna~aja  za  op{tinu, podsti~e  razvoj  
kulturno-umetni~kog  amaterizma  i stvara uslove  za  rad  muzeja  i biblioteka i  drugih ustanova kulture  ~iji 
je osniva~, 

16) organizuje  za{titu od  elementarnih i  drugih ve}ih nepogoda i za{titu od po`ara  i  stvara  uslove  za  
wihovo  otklawawe, odnosno ubla`avawe  wihovih posledica; 

17) donosi  osnove  za{tite, kori{}ewa  i ure|ewa  poqoprivrednog  zemqi{ta  i stara  se o  wihovom 
sprovo|ewu, odre|uje  erozivna podru~ja, stara  se o kori{}ewu  pa{waka  i  odlu~uje  o privo|ewu  pa{waka  
drugoj  kulturi, 

18) ure|uje  i utvr|uje na~in kori{}ewa  i upravqawa  izvorima, javnim bunarima i ~esmama, utvr|uje 
vodoprivredne uslove, izdaje  vodoprivredne  saglasnosti  i  vodoprivredne  dozvole  za objekte  lokalnog  
zna~aja, 

19) stara  se i obezbe|uje uslove  za  o~uvawe, kori{}ewe i unapre|ewe podru~ja  sa prirodnim  lekovitim 
svojstvima, 

20) podsti~e  i  stara  se o  razvoju turizma  na svojoj  teritoriji  i utvr|uje  visinu boravi{ne  takse, 
21) stara  se  o  razvoju i unapre|ewu  ugostiteqstva, zanatstva i trgovine, ure|uje  radno  vreme, mesta na kojima  se 

mogu obavqati  odre|ene  delatnosti  i  druge uslove  za wihov  rad, 
22) koristi  sredstva  u dr`avnoj svojini  i  stara  se o  wihovom o~uvawu  i uve}awu; 
23) ure|uje  i organizuje  vr{ewe poslova u vezi  sa  dr`awem i  za{titom  doma}ih i   egzoti~nih  `ivotiwa  
24) organizuje  vr{ewe poslova pravne  za{tite  svojih prava  i interesa; 
25) obrazuje  organe, organizacije  i  slu`be za  potrebe  op{tine i ure|uje wihovu  organizaciju i  rad, 
26) podsti~e  i poma`e  razvoj  zadrugarstva; 
27) organizuje  slu`bu  pravne  pomo}i  gra|anima; 
28) stara  se  o  za{titi  i ostvarivawu  li~nih  i  kolektivnih prava nacionalnih  mawina  i  etni~kih  grupa; 
29) obezbe|uje  javno informisawe  od lokalnog  zna~aja; 
30) propisuje  prekr{aje  za  povrede op{tinskih propisa; 
31) obrazuje  inspekcijske slu`be i vr{i inspekcijski nadzor  nad  izvr{ewem  propisa i drugih op{tih  akata  iz 

nadle`nosti op{tine; 
32) ure|uje  organizaciju i  rad  mirovnih  ve}a; 
33) ure|uje  i obezbe|uje  upotrebu imena, grba i drugih obele`ja  op{tine, 
34) daje  mi{qewa  o  teritorijalnoj  promeni  op{tine, 
35) obavqa i druge  poslove od neposrednog interesa  za  gra|ane, u skladu sa  Ustavom, zakonom i  satatutom. 

 
^lan  11. 

 Za  ostvarivawe  svojih prava  i  du`nosti   i potreba  lokalnog  stanovni{tva Op{tina mo`e   posebnom  Odlukom 
osnivati: preduze}a, ustanove  i  druge  organizacije   koje  vr{e  javnu  slu`bu. 
 Preduze}a, ustanove  i druge organizacije koje  vr{e javnu slu`bu  du`ne  su  da  najmawe jednom  godi{we  podnese  
Skup{tini  op{tine  Izve{taj  o svom  radu. 
 

^lan  12. 
 

 U  vr{ewu  poslova  iz  izvornog  delokruga  Op{tina mo`e  pojedine  poslove  poveriti привредном  друштву, 
ustanovi, drugoj organizaciji, mesnoj  zajednici  i  preduzetniku. 
 Poveravawe  poslova  iz  stava  1. ovog  ~lana  vr{i  se posebnom odlukom Skup{tine  op{tine, odnosno ugovorom, 
na predlog  predsednika op{tine. 
 
 

2. Povereni  poslovi 
^lan  13. 

 Op{tina  U`ice preko  svojih  organa  i slu`bi   vr{i  poslove  koje  joj  poveri  Republika. 
 
 III  FINANSIRAWE    POSLOVA   OP[TINE 
 

^lan  14. 
 Za obavqawe  poslova  Op{tine utvr|enih  Ustavom, zakonom  i  ovim  Statutom,  op{tini  pripadaju   prihodi  
utvr|eni  Zakonom  i odlukama  op{tine  donetim  na osnovu  zakona, kao i  sredstva  za obavqawe poverenih  poslova  iz  
okvira   prava  i   du`nosti   Republike. 
 

^lan  15. 
 Skup{tina  op{tine donosi  buxet  Op{tine   za  svaku  fiskalnu  godinu, kojim  se obuhvataju  svi prihodi i  druga  
primawa, zadu`ivawa i druge  finansijske  transakcije, rashodi  i  drugi  izdaci,  u   skladu  sa Zakonom. 
 
 Po isteku  godine za koju je  buxet  donet  sastavqa  se  zavr{ni  ra~un  o  izvr{ewu  buxeta  op{tine. 
 Buxet  op{tine  i  zavr{ni  ra~un o izvr{ewu buxeta  op{tine   dostupni  su  javnosti. 
 

^lan  16. 
 Za  zadovoqavawe  potreba  gra|ana  u op{tini  ili  wenom  delu , sredstva  se mogu prikupqati   samodoprinosom. 
 Inicijativu  za  uvo|ewe  samodoprinosa   mogu pokrenuti   predsednik  op{tine, jedna  tre}ina  odbornika i  zbor  
gra|ana  odre|enog  dela  op{tine. Sastavni  deo inicijative je   program, kojim  se utvr|uju  izvori, namena  i na~in 
obezbe|ivawa  ukupnih  sredstava  za  realizaciju  samodoprinosa. 
 
 Predlog  odluke  o uvo|ewu  samodopirnosa, o kojoj  }e  se izja{wavati  gra|ani , utvr|uje  Skup{tina  op{tine 
ve}inom  od ukupnog  broja odbornika. 
 
 Skup{tina op{tine utvr|uje  posebnom odlukom   oblike, na~in  i rokove   neposrednog  izja{wavawa  gra|ana  
radi  uvo|ewa  samodoprinosa. 
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 IV ORGANI  OP[TINE 
 

^lan  17. 
 Organi  Op{tine  su: Skup{tina  op{tine, predsednik Op{tine  i  Op{tinsko  ve}e. 

 
1. Skup{tina  op{tine 

 
^lan  18. 

 Skup{tina  op{tine je  predstavni~ki  organ  koji  ~ine odbornici,  koje  biraju  gra|ani  na  neposrednim 
izborima, tajnim  glasawem, u  skladu  sa  zakonom i  ovim   statutom. 
 

^lan  19. 
 Svaki  odbornik  ima pravo da  predla`e  odluke  i  druge  akte   koje  donosi Skup{tina  op{itne. 
 Odbornik ima pravo  da  postavqa  pitawa  vezana  za  rad  Skup{tine  op{tine, wenih organa  i  rad  preduze}a i 
ustanova  ~iji je osniva~  Skup{tina  op{tine  i  da  na ista  dobije  odgovor. 
 

^lan  20. 
 Skup{tina  op{tine  ima   67  odbornika. 
 Odbornici  se  biraju  na  ~etiri  godine. 
  
 

^lan  21. 
 Izbor  odbornika  vr{i  se u  skladu  sa   zakonom. 
 

^lan  22. 
 Odbornik  ne mo`e  biti   zaposleni  u Op{tinskoj  upravi  i  lice koje  imenuje  odnosno  postavqa Skup{tina  
op{tine u organima  op{tine, preduze}ima i  ustanovama  ~iji je osniva~. 
 Ako  zaposleni  u  Op{tinskoj  upravi  bude  izabran  za odbornika prava  i obaveze  po osnovu  rada  miruju  dok  
traje  wegov  odborni~ki mandat. 
 Licima  koja  imenuje  i postavqa  Skup{tina  op{tine, izborom  za odbornika  prestaje  du`nost  na koju  su  
imenovani  ili  postavqeni. 

 
^lan  23. 

 Odborniku  po~iwe  i  prestaje  odborni~ki  mandat  pod uslovima  i  na na~in  utvr|en  Zakonom. 
  

^lan  24. 
 Izabrani  odbornici  pola`u  zakletvu koja  glasi: "Zakliwem s e  da  }u  se u  radu Skup{tine  op{tine  U`ice  
pridr`avati Ustava, Zakona  i  Statuta  op{tine  U`ice, i  da  }u  ~asno i nepristrasno  vr{iti  du`nost  odbornika, 
rukovode}i  se  interesima  gra|ana"). 
 
 

^lan  25. 
 Pravo  odbornika na izgubqenu  zaradu, putne  tro{kove  za  dolazak   i  odlazak na  sednicu Skup{tine  i wenih  
radnih  tela, dnevnice  i  na  naknadu  drugih  tro{kova  vezanih  za  vr{ewe odborni~ke  funkcije  ure|uje  se posebnom  
odlukom. 
 

Чlan  26. 
 Skup{tina  op{tine, u  skladu sa  Zakonom: 
 1. donosi  statut   op{tine i  poslovnik  skup{tine ; 

2. donosi  buxet  i  zavr{ni  ra~un  op{tine, 
3.  donosi  program  razvoja  op{tine i  pojedinih  delatnosti 
4. donosi  prostorni  plan  i  urbanisti~ke  planove  op{tine, 
5. donosi  program  ure|ivawa  gra|evinskog  zemqi{ta, 
6. donosi  odluke  i  druge op{te  akte  i  daje  wihovo  autenti~no  tuma~ewe, 
7. raspisuje  op{tinski  referendum i  referendum  na  delu  teritorije  op{tine, izja{wava  se  o  predlozima  
sadr`anim  u  gra|anskoj  inicijativi  i  utvr|uje  predlog  odluke  o  samodoprinosu 
8. osniva  slu`be, komunalna  javna  preduze}a,  ustanove   i organizacije  op{tine  i  vr{i  nadzor  nad  wihovim  
radom, 
9. razmatra  izve{taje  o  radu   i  daje  saglasnost   na program  rada  korisnika  buxeta. 
10. imenuje i  razre{ava  upravni  i  nadzorni  odbor, postavqa  i  razre{ava  direktora  komunalnih javnih 
preduze}a, ustanova, organizacija  i   slu`bi  ~iji  je osniva~  i  daje  saglasnost  na  wihove  statute, u  skladu  sa  
zakonom. 
11.bira  predsednika  skup{tine  i zamenika  predsednika  skup{tine i  na predlog predsednika op{tine, bira  
Op{tinsko  ve}e, 
12.postavqa  i  razre{ava  sekretara  skup{tine, 
13.postavqa  i  razre{ava  na~elnika  Op{tinske uprave, odnosno  
14.na~elnike  uprava, na predlog predsednika op{tine, 
15.utvr|uje op{tinske  takse  i  druge  lokalne prihode koji  joj  po  zakonu pripadaju, 
16.utvr|uje  uslove  i  naknadu  za  ure|ivawe  i kori{}ewe  gra|evinskog  zemqi{ta, 
17. daje  mi{qewe  o  teritorijalnoj  promeni, 
18. donosi  odluku  o  saradwi  i  udru`ivawu  sa  drugim  op{tinama  u  zemqi   i  inostranstvu, 
19. utvr|uje  nazive  ulica, trgova, gradskih ~etvrti, zaselaka  i  drugih  delova  naseqenih  mesta, 
20.usvaja  akt  o  javnom  zadu`ivawu  op{tine, 
21.propisuje  radno  vreme   ugostiteqskih, trgovinskih  i  zanatskih objekata, 
22.daje  mi{qewe  o  republi~kom  i  regionalnom  prostornom  planu, 
23.daje  mi{qewe  o  zakonima  kojim  se  ure|uju   pitawa  od  interesa  za  lokalnu  samoupravu, 
24.pokre}e  postupak  za  za{titu  prava  lokalne  samouprave  pred  ustavnim  sudom, 
25.daje  saglasnost  na  upotrebu  imena  grba  i  drugog  obele`ja  op{tine, 
26.obavqa  i   druge  poslove   utvr|ene  zakonom,  statutom i odlukama, 
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27. подноси  иницијативу  за  доношење  или  измену  закона и  подзаконских  аката  (одлуке, уредбе  и др.) из надлежности  
Скупштине Републике Србије. 

  
^lan  27. 

 Skup{tina  op{tine  odlu~uje  ako  sednici  prisustvuje  ve}ina  od ukupnog  broja odbornika. Odluke  se   donose  
ve}inom  glasova  prisutnih odbornika, ukoliko  zakonom  ili  ovim  statutom  nije  druga~ije odre|eno. 
 Skup{tina  op{tine  odlu~uje  ve}inom  glasova  od  ukupnog  broja odbornika  i  to: 

1. o  davawu  mi{qewa  o  teritorijalnoj   promeni, 
2. odluci  o  saradwi  i  udru`ivawu  sa  drugim  jedinicama lokalne  samouprave  i  odluci  o  saradwi  sa 

jedinicama  lokalne  samouprave  u  drugim  dr`avama, 
3. odluci  o  utvr|ivawu  naziva  ulica, trgova, gradskih  ~etvrti, zaselaka i  drugih  delova  naseqenih 

mesta, 
4. odluci o buxetu   
5. programu  razvoja op{tine  i  pojedinih  delatnosti 
6. odluci  o javnom  zadu`ivawu op{tine, 
7. i  u  drugim   slu~ajevima  utvr|enim  statutom. 

 
^lan  28. 

 Sednicu  Skup{tine  op{tine  saziva  predsednik  Skup{tine  po potrebi,  a najmawe  jednom  u  tri  meseca. 
 Predsednik Skup{tine  du`an  je  sazvati  sednicu   ako  to  pisanim  putem  zatra`i  najmawe  jedna  tre}ina  (1/3)  
od ukupnog  broja  odbornika  ili  predsednik  op{tine  i  to   u roku od   15  dana  od  dana  podno{ewa  predloga. 
 

^lan  29. 
 Ukoliko  predsednik   skup{tine ne  sazove  sednicu  kada  to pismeno  zatra`i  jedna  tre}ina  odbornika (1/3)  od  
ukupnog  broja odbornika ili  predsednik op{tine, sednicu  }e  sazvati  prvo potpisani  odbornik, odnosno  predsednik  
op{tine. 

^lan  30. 
 Sednice  Skup{tine  op{tine  su javne. 
 Za javnost  rada  Skup{tine  op{tine odgovoran je  predsednik Skup{tine  op{tine. 
 Sednicama  Skup{tine  mogu prisustvovati   predstavnici  sredstava informisawa, ovla{}eni  predstavnici  
predlaga~a, kao i  druga  zainteresovana lica  ~ije  prisustvo  predsednik  skup{tine  odobri. 
 Skup{tina  mo`e  odlu~iti  da  sednice ne  budu javne  iz  razloga  bezbednosti  i odbrane  zemqe, ~uvawa  dr`avne, 
vojne ili poslovne  tajne, iz  razloga  za{tite  javnog  morala i  zbog  drugih posebno opravdanih  razloga  koji  se  konstatuju  
pre  utvr|ivawa  dnevnog  reda. 
 Odluka  iz  stava 4. ovog  ~lana  se  donosi  ve}inom od  ukupnog  broja  odbornika. 
 

^lan  31. 
Odbornik ne mo`e  biti  pozvan  na  krivi~nu odgovornost, pritvoren  ili  ka`wen  zbog  iznetog mi{qewa ili  

davawa  glasa  na  sednici  Skup{tine  i  radnih  tela. 
Radna  tela  Skup{tine 

 
^lan  32. 

 Skup{tina  op{tine osniva  stalna  i povremena  radna  tela  za  razmatrawe ili  re{avawe  pitawa  iz wene  
nadle`nosti. 
 Radna  tela  daju  mi{qewe na  predloge  odluka  i  drugih  akata  koje  donosi  Skup{tina  op{tine  i obavqaju  
druge  poslove  iz  oblasti za  koju  su  obrazovane. 

^lan  32a. 
 Stalna  radna  tela  Skup{tine  op{tine  su: 
 1. Administrativno-mandatna  komisija, 
 2. Komisija  za propise, 
 3. Komisija  za  buxet i finansije, 
 4. Komisija  za  dru{tvene  delatnosti, 
 5. Komisija  za urbanizam  i komunalno-stambene  delatnosti, 
 6. Komisija  za poqoprivredu, 
 7. Komisija  za  predstavke  i  pritu`be. 
 Посебном  Одлуком Скупштине општине могу  се  образовати  и друге  комисије  као  стална  радна  тела.  

 
^lan  33. 

 Predsednika  i ~lanove  radnih  tela  bira  i  razre{ava  skup{tina  na  predlog  odborni~kih  grupa. 
 Komisije  imaju  predsednika  i ~etriri  ~lana koje  bira  Skup{tina iz  reda  odbornika. 
 Komisije,  po  pravilu treba  da  odra`avaju  odborni~ki  sastav  Skup{tine.  
 

^lan  34. 
 U  okviru  Komisije   Skup{tina  op{tine  mo`e osnivati  stru~ne  timove  za pojedina  pitawa i z  oblasti  za koju 
je  Komisija  osnovana. 
 ^lanovi  stru~nih  timova  mogu  biti  iz  reda  gra|ana  stru~nih  za  ta  pitawa. 
 

^lan  35. 
 Predsednik  radnog  tela  organizuje  rad, saziva  i predsedava  sednicama  radnog  tela, formuli{e  zakqu~ke   i  o  
tome  obave{tava  predsednika  i  sekretara  Skup{tine  op{tine. 
 ^lanovi  radnog  tela  u~estvuju u  radu, iznose mi{qewe  i  daju predloge  po  pitawima  koja  su  na  dnevnom  redu  
kao i  drugim  pitawima   iz  nadle`nosti  radnog  tela. 
 

^lan  35a. 
 Administrativno  mandatna komisija odlu~uje o pojedina~nim pravima  izabranih, imenovanih  i  postavqenih  
lica u okviru  radno pravnog  statusa  u  skladu  sa Zakonom, Statutom i odlukama organa  Op{tine, razmatra  da li su 
ispuweni  uslovi  za  prestanak mandata odbornika i o tome obave{tava  skup{tinu, predla`e  verifikaciju mandata novih 
odbornika  u slu~ajevima  prestanka mandata odbornika pre vremena  na koje je  izabran, predla`e Skup{tini  dono{ewe 
odluka o izboru, imenovawu i razre{ewu  iz nadle`nosti Skup{tine u svim  slu~ajevima  gde se izbor, imenovawe  i  
razre{ewe  ne  vr{i po posebnom postupku propisanom  Statutom  i  Poslovnikom. 
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^lan 35b. 
 Komisija  za  propise  razmatra   predloge  odluka i  drugih  akata koji su upu}eni  Skup{tini na  razmatrawe  sa  
aspekta  wihove  uskla|enosti  sa  Zakonom, utvr|uje  Predlog   odluke o autenti~nom tuma~ewu  odluka, drugih  propisa i 
akata koje je  donela Skup{tina, utvr|uje  pre~i{}en   tekst odluka i  drugih   akata  Skup{tine  op{tine. 
 

^lan  35v.  
 Komisija  za  buxet  i finansije  prati i  razmatra  pitawa  iz  oblasti buxeta  i finansija iz  nadle`nosti 
Skup{tine op{tine, razmatra  predloge odluka o buxetu i  zavr{nom  ra~unu   buxeta, taksama i drugim naknadama i druga 
pitawa  iz  ove  oblasti. 

^lan  36g. 
 Komisija  za  dru{tvene  delatnosti prati i razmatra  pitawa iz oblasti  obrazovawa  i vaspitawa, nauke, kulture, 
informisawa, socijalne  za{tite  i brige  o deci, javnih ustanova, zdravstva, sporta i predla`e  mere  za  unapre|ewe  
wihovog  rada. 

^lan  36d. 
 Komisija  za  urbanizam  i   komunalno  stambene  delatnosti  razmatra  pitawa  iz  oblasti  stambeno  komunalne  
delatnosti, urbanizma, ure|ivawa  i  kori{}ewa gra|evinskog  zemqi{ta, prati  rad  javnih  preduze}a  ~iji je osniva~  
Skup{tina op{tine i predla`e  mere  za  unapre|ewe  wihovog  rada, razmatra pitawa  i predla`e mere od  zna~aja  za 
o~uvawe i  za{titu  `ivotne  sredine. 

^lan  36|. 
 Komisija za  poqoprivredu   prati  i  razmatra  pitawa  razvoja  i planirawa, usmeravawa i podsticawa  razvoja  
poqoprivrede, ure|ewa seoskih  podru~ja  i   razvoj  sela. 

^lan  36e. 
 Komisija  za  predstavke  i   pritu`be  razmatra  predstavke  i pritu`be  gra|ana  koje  gra|ani  upu}uju  
Skup{tini, predsedniku  Op{tine, ispituje wihovu  osnovanost  i predla`e  mere  koje  treba  preduzeti u  ciqu  
otklawawa  utvr|enih  nepravilnosti. 
        

Predsednik Skup{tine  op{tine 
 

^lan  37. 
 Skup{tina  op{tine  ima  predsednika  skup{tine. 
 Predsednik  Skup{tine  organizuje  rad  Skup{tine  op{tine, saziva  i predsedava  wenim  sednicama, ostvaruje  
saradwu  sa  predsednikom  op{tine  i  Op{tinskim  ve}em,  stara  se  o  ostvarivawu javnosti  rada, potpisuje  akta  koja  
Skup{tina  donosi  i  obavqa  druge  poslove   utvr|ene  zakonom, statutom , odlukom  i  poslovnikom  o  radu. 

 
^lan  38. 

 Predlog  za  izbor  predsednika Skup{tina  mo`e  podneti  najmawe  1/4  odbornika. Odbornik  mo`e  da  u~estvuje  
u  predlagawu  samo  jednog  kandidata. 
 Predsednik Skup{tine  bira  se  iz  reda  odbornika,  na vreme  od  ~etiri  godine,  tajnim  glasawem. 
 Izabran  је кандидат  који добије  већину гласова  од  укупног  броја  одборника. 
 

^lan  39. 
 Ako  u prvom  krugu  glasawa  ni   jedan  od  predlo`enih  kandidata  ne  dobije  ve}inu, u  drugom  krugu  glasa}e  se   
za једног  од  dva  kandidata koji  su  u prethodnom  krugu  imali  najve}i  broj  glasova. 
 U  drugom  krugu  izabran   је   kandidat   koji  dobije  ve}inu  glasova  od ukupnog  broja odbornika. 
 Ako i u drugom  krugu  ni  jedan od  predlo`enih  kandidata  ne  dobije  potrebnu   ve}inu  glasova,  ponavqa  se  
postupak  kandidovawa  i izbora. 

^lan  40. 
 Mandat  predsednika  Skup{tine  produ`ava  se    za  vreme  ratnog  stawa  sve  dok  traje  ratno  stawe,  odnosno  dok  
se  ne  stvore  uslovi  za  izbor  na ovu  funkciju. 

^lan  41. 
 Predsednikу Skup{tine  mo`e  престати  мандат    pre  isteka  времена  на које је изабран:  
 

1. na  li~ni  zahtev 
2. разрешење  по  предлогу   najmawe   1/4  odbornika  
Престанак мандата  на лични захтев  Скупштина  констатује на  првој наредној  седници од  подношења  захтева. 
Предлог  за  разрешење  се  обавезно  подноси  у  писаној  форми и мора  бити образложен. 
Разрешење  по предлогу  се  врши  на начин и по поступку  који је предвиђен  за избор  председника  Скупштине. 
 

^lan  42. 
Predsednik  Skup{tine  ima  два zamenika  koji  ga  zamewuje   u  slu~aju  wegove  odsutnosti,  spre~enosti  da 

obavqa  svoju  du`nost  ili na osnovu  posebnog  ovla{}ewa. 
Zamenikе  predsednika Skup{tinа bira    i  razre{ava  na isti na~in  kao  i  predsednikа Skup{tine. 
 

^lan  43. 
Skup{tina  op{tine  posebnom  odlukom  ure|uje  radno pravni status  predsednika  i  zamenika  predsednika 

Skup{tine. 
Ako  na osnovu  odluke  iz  stava  1. ovog   ~lana  predsednik  i  zameniци predsednika Sup{tine  op{tine   nisu na  

stalnom  radu u  op{tini, oni  imaju pravo   na naknadu  koja  }e  se utvrditi   istom  odlukom  Skup{tine  op{tine  a  
srazmerno  wihovom  radnom  anga`ovawu  na  funkcijama  na  koje  su   izabrani. 

 
Sekretar  Skup{tine  op{tine 
 

^lan  44. 
Skup{tina  op{tine  ima  sekretara koji  se  stara  o obavqawu  stru~nih  poslova  u  vezi  sa  sazivawem  i 

odr`avawem  sednica  skup{tine  i  wenih  radnih  tela  i  rukovodi  administrativnim   poslovima  vezanim  za  wihov  rad. 
Sekretar  Skup{tine  se  postavqa  na  predlog  predsednika Skup{tine na ~etiri  godine  i mo`e    biti  ponovo  

postavqen. 
Za  sekretara  Skup{tine  op{tine mo`e  biti   postavqeno lice  sa  zavr{enim  Pravnim  fakultetom, polo`enim  

stru~nim ispitom  za  rad  u orgnaima uprave  i   radnim  iskustvom  od  najmawe  tri   godine. 
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Skup{tina   op{tine mo`e, na obrazlo`en  predlog  u  pisanoj formi predsednika Skup{tine, razre{iti  
sekretara   i  pre  isteka mandata. 

 
^lan  45. 

Na~in   pripreme, vo|ewe  i  rad  sednice  Skup{tine  op{tine, wenih  radnih  tela   i  druga  pitawa   vezana  za  
rad  Skup{tine  ure|uju  se  wenim  poslovnikom. 

 
2. Predsednik  op{tine 

^lan  46. 
 Izvr{nu  funkciju  u op{tini  vr{i  predsednik  op{tine. 
 Predsednik  op{tine  bira  se  na  vreme od  ~etiri  godine neposrednim  i  tajnim  glasawem. 
 Predsednik  op{tine  ne mo`e  biti  odbornik   Skup{tine  op{tine. 
 Predsednik op{tine  ima  zamenika  koji  ga  zamewuje  u slu~aju  wegove  odsutnosti  i   spre~enosti  da obavqa  
svoju  du`nost. 
 Predsednik  op{tine  imenuje i  razre{ava  zamenika  uz  saglasnost  Skup{tine  op{tine. 
 

^lan  47. 
 Predsednik  op{tine  saziva  i  predsedava  sednicom  Op{tinskog  ve}a. 
 

^lan  48. 
 Predsednik  op{tine mo`e  obrazovati   radna  tela  koja  pru`aju  stru~nu  pomo}  Op{tinskom  ve}u  i  
predsedniku  op{tine  u pitawima  iz  wihove  nadle`nosti. 
 

^lan  49. 
 Kada do|e do problema  u  ostvarivawu  funkcija  predsednika  op{tine, i  skup{tine  op{tine, predsednik  
op{tine  mo`e  da  sazove  sednicu, kojoj  }e prisustvovati   predsednik Skup{tine  op{tine, predsednici  odborni~kih  
grupa, ~lanovi  op{tinskog  ve}a i  predsednik op{tine, radi  iznala`ewa   odgovaraju}eg  re{ewa   koje  }e  omogu}iti  
uskla|eno  ostvarivawe  funkcija predsednika  op{tine i  Skup{tine  op{tine. 
 

^lan  50. 
 Predsednik  op{tine: 

1. predstavqa i  zastupa op{tinu, 
2. neposredno  izvr{ava   i  stara se o  izvr{avawu  odluka i  drugih  akata  Skup{tine  op{tine 
3. predla`e  odluke  i  druge  akte  koje  donosi  skup{tina, kao i na~in  re{avawa  pitawa  o  kojima odlu~uje  

Skup{tina  op{tine, 
4. stara  se o  izvr{avawu  poverenih  poslova    iz  okvira  prava  i du`nosti  Republike, 
5. usmerava  i  uskla|uje   rad  op{tinske  uprave 
6. predla`e  postavqewe i  razre{ewe  na~elnika  op{tinske uprave odnosno  na~elnika  uprava  za  pojedine 

oblasti. 
7. naredbodavac   je  za izvr{ewe  buxeta 
8. donosi   pojedina~ne  akte  za koje je ovla{}en  zakonom, statutom  ili  odlukom Skup{tine, 
9. daje  saglasnost  na op{te  akte  korisnika  buxeta  kojima  se utvr|uje  broj  i  struktura  zaposlenih, 
10. organizuje  rad  op{tinskog  ve}a, saziva  i predsedava  sednicama  ve}a,  i  stara  se  o  izvr{ewu  odluka Ve}a 
11. predla`e  skup{tini   akta o javnim  zadu`ivawu op{tine, 
12. vr{i  i  druge  poslove  utvr|ene  zakonom, statutom  i  drugim  aktima  op{tine, i  poslove   koji  nisu  

dodeqeni  u  nadle`nost  drugim  op{tinskim  organima - rezidualne  nadle`nosti, 
13. donosi   i  sprovodi  godi{wi  program  raspolagawa  i  kori{}ewa   nepokretnosti  ~iji  je  vlasnik  op{tina, 

uz  saglasnost  op{tinskog  ve}a, 
14. nare|uje  mere  za  ubla`avawe  i otklawawe  neposrednih  posledica   od  elementarnih  i  drugih  ve}ih 

nepogoda, 
^lan  51. 

 U  slu~aju  ratnog  stawa, predsednik  op{tine  donosi  akte  iz  nadle`nosti  Skup{tine  op{tine  s  tim  {to je  
du`an  da  ih  podnese  na potvrdu  skup{tini  op{tine ~im  ona  bude  u mogu}nosti  da  se  sastane. 

 
^lan  52. 

 Predsednik  op{tine и  wegov  zamenik   su  na  stalnom  radu  u  op{tini. 
 Zamenik  председника општине ne moже  biti  odborniк. 
 

^lan  53. 
 Predsedniku  op{tine  prestaje  mandat  pre  isteka  vremena   na  koje je  biran  na  na~in  utvr|en  zakonom. 
 Prestanak  mandata  predsednika op{tine  povla~i   prestanak  mandata zamenika predsednika  op{tine. 
 

^lan  54. 
 Kad  predsedniku  op{tine  prestane  mandat  pre  isteka  vremena na koje je biran,  wegovu  funkciju  vr{i  
predsednik  skup{tine  dok  novi  predsednik  op{tine  ne  stupi  na  du`nost. 
 

^lan  55. 
 Predsednik  op{tine mo`e  biti opozvan   i  pre  isteka mandata  na koji je  biran. 
 Predlog  za  opoziv  predsednika  op{tine  mogu  podneti   najmawe  10%  bira~kog  tela, Skup{tina  op{tine  
ve}inom  glasova  od ukupnog broja  odbornika, odnosno   Vlada  ukoliko oceni  da  se povereni  poslovi  ne obavqaju u  
skladu s a  zakonom. 
 O  predlogu  za opoziv  izja{wavaju  se  bira~i  neposredno, tajnim  glasawem. 
  

3. Op{tinsko  ve}e 
^lan  56. 

 Op{tinsko  ve}e je  organ  koji  uskla|uje  ostvarivawe  funkcija  predsednika  op{tine  i  Skup{tine  op{tine  i  
vr{i   kontrolno-nadzornu  funkciju  nad  radom  op{tinske uprave. 
 

^lan  57. 
 Op{tinsko  ve}e  ~ini  ukupno  11 ~lanova.  

Zamenik predsednika op{tine je ~lan  Op{tinskog  ve}a po funkciji. 
^lanove Op{tinskog  ve}a   na predlog  predsednika  op{tine  bira  Skup{tina  op{tine na  period od  ~etiri  

godine. 
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Predsednik op{tine je du`an  da  podnese    predlog  ~lanova  Op{tinskog  ve}a  na  prvoj  sednici Skup{tine 
op{tine  po  svom  izboru  za  predsednika  op{tine. 

Ukoliko  predlog  predsednika  op{tine  za izbor  istog  ~lana  Op{tinskog  ve}a  bude  dva  puta odbijen, 
Skup{tina  op{tine  mo`e  doneti odluku    o izboru  ~lana  Op{tinskog  ve}a,  bez  tog  predloga. 

Organizacija,  na~in  rada  i odlu~ivawa   regulisa}e  se  posebnom  odlukom  koju  donosi  Skup{tina  op{tine, na  
predlog  predsednika  op{tine. 

^lan  57a. 
^lanovi  Op{tinskog  ve}a  se  zadu`uju  za  pojedine  oblasti  u  okviru  nadle`nosti  op{tine. 
^lanovi  Op{tinskog  ve}a  zadu`eni  za  pojedine  oblasti  mogu  biti  na  stalnom  radu  u op{tini  o  ~emu  

odlu~uje  predsednik  op{tine. 
^lan  58. 

^lan  Op{tinskog  ve}a  mo`e  biti  razre{en na  isti  na~in na koji  se  bira, na  predlog  predsednika  op{tine  
ili   najmawe  jedne  tre}ine odbornika. 

^lan  59. 
Op{tinsko  ve}e:   
1) utvr|uje  Predlog odluke o buxetu op{tine; 
2) vr{i nadzor  nad  radom  op{tinske uprave; 

poni{tava  ili ukida   akte  op{tinske  uprave koji nisu u          saglasnosti  sa  zakonom,  statutom   i    drugim 
op{tim  aktom ili  odlukom  koju    donosi  Skup{tina  op{tine, 

3) re{ava  u  upravnom  postupku  u  drugom  stepenu o  pravima  i obavezama  gra|ana, preduze}a  i  ustanova   i  
drugih  organizacija  iz  izvornog  delokruga  op{tine 

4) poma`e  predsedniku  op{tine  u  vr{ewu  drugih  poslova  iz  wegove  nadle`nosti 
5) donosi   Poslovnik  o  svom  radu  na predlog  predsednika op{tine 

 
Op{tinska  uprava 

^lan  60. 
 Op{tinska  uprava: 

1) priprema  nacrte  propisa  i  drugih  akata  koje  donosi  Skup{tina  op{tine i  predsednik op{tine, 
2) izvr{ava  odluke  i druge  akte Skup{tine  i predsednika op{tine, 
3) re{ava  u  upravnom  postupku  u  prvom  stepenu   o  pravima i  du`nostima  gra|ana,  preduze}a, ustanova  i  

drugih organizacija  iz  izvornog  delokruga  op{tine, 
4) obavqa  poslove  upravnog  nadzora    nad  izvr{avawem  propisa  i  drugih op{tih  akata  Skup{tine  op{tine 
5) izvr{ava  zakone  i  druge  propise  ~ije je  izvr{avawe  povereno op{tini 
6) obavqa  stru~ne  i  druge  poslove  koje  utvrdi  Skup{tina  op{tine  i predsednik op{tine 
7) dostavqa  izve{taj  o  svom  radu na  izvr{ewu  poslova  op{tine  iz  izvornog  delokruga   i  poverenih  

poslova, predsedniku  op{tine,  op{tinskom  ve}u  i  skup{tini op{tine  kada  ovi  organi   to  tra`e. 
 

^lan  61. 
 Op{tinska  uprava  du`na je  da gra|anima  omogu}i   nesmetano  ostvarivawe  wihovih  prava, obaveza  i  pravnih 
interesa,  daje potrebne podatke i obave{tewa, pru`a  pravnu  pomo}, sara|uje  sa  gra|anima i po{tuje  wihovo   
dostojanstvo. 

^lan  62. 
 Organizacija  op{tinske  uprave  reguli{e  se posebnom odlukom  u  skladu  sa  zakonom. 
 

^lan  63 
 Akt  o organizaciji  op{tinske  uprave    donosi  Skup{tina  op{tine na predlog  predsednika op{tine. 

Akt  o  unutra{woj  organizaciji   i sistematizaciji   op{tinske uprave  donosi  na~elnik  uz  saglasnost  
predsednika  op{tine. 

^lan  64. 
 Op{tinska  uprava   u  obavqawu upravnog  nadzora, mo`e: 
 1. narediti  re{ewem   izvr{ewe  mera  i  radwi  u odre|enom  roku, 
 2. izre}i  mandatnu  kaznu 
 3. podneti  prijavu  nadle`nom  organu za u~iweno  krivi~no  delo ili privredni prestup  i  podneti  zahtev  za  
pokretawe  prekr{ajnog postupka, 
 4. izdati  privremeno  nare|ewe  odnosno  zabranu ,  

5. obavestiti  drugi organ, ako  postoje razlozi,  za preduzimawe    mera  za  koje je  taj  organ  nadle`an, 
6. preduzeti  i  druge mere za  koje je ovla{}ena  zakonom , propisom ili op{tim  aktom. 
Ovla{}ewa   i  organizacija   za  obavqawe  poslova iz  stava  1. ovog  ~lana  bli`e  se ure|uju  Odlukom  Skup{tine  

op{tine. 
^lan  65. 

U  postupku pred  op{tinskom   upravom,  u  kome  se  re{ava  o  pravima  obavezama i  interesima  gra|ana  i pravnih 
lica, primewuju  se propisi  o upravnom  postupku. 
  

^lan  66. 
 Poslove  Op{tinske  uprave  koji  se odnose  na  ostvarivawe  prava, obaveza  i  interesa  gra|ana i  pravnih  lica, 
mogu  obavqati  lica koja  imaju  propisanu  {kolsku  spremu, polo`en  stru~ni  ispit  za  rad u organima  dr`avne  uprave  i  
odgovaraju}e  radno  iskustvo, u  skladu  sa  zakonom  i  drugim  propisom. 
 

^lan  67. 
 Op{tinsko  ve}e  re{ava  sukob  nadle`nosti  izme|u  op{tinske  uprave  i  drugih preduze}a, organizacija  i  
ustanova, kad na osnovu  odluke  Skup{tine  op{tine  odlu~uju   o pojedinim  pravima  gra|ana, pravnih  lica   ili  drugih  
stranaka. 
 Na~elnik  Op{tinske  uprave  re{ava  sukob   nadle`nosti izme|u unutra{wih  organizacionih  jedinica. 
 

^lan  68. 
 O  izuze}u  na~elnika  Op{tinske  uprave, re{ava  predsednik op{tine. 
 O  izuze}u  slu`benog lica  u op{tinskoj  upravi, re{ava   na~elnik. 
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^lan  69. 

 U  Op{tinskoj  upravi     postavqa se  glavni  arhitekta  op{tine  koji :  
 1. pokre}e  inicijative  za  izradu  urbanisti~kih  planskih  akata,  kao  i   za  wihove  izmene  i  dopune. 
 2. daje  uputstvo   pri  izradi   arhitektonskih   projekata   u  ciqu  za{tite   arhitektonskih  vrednosti gradskih  
celina  i objekata  i  o~uvawa   ambijentalnih  vrednosti. 
 3. sara|uje  sa  ustanovama  za{tite  nepokretnih kulturnih  dobara  i  za{tite   prirodnih  dobara    posebnih  
vrednosti. 
 4. daje  mi{qewe  na  arhitektonske  projekte  od  velikog  zna~aja  za  op{tinu i vr{i  druge  poslove   utvr|ene  
aktom  o  organizaciji  op{tinske  uprave. 
 Glavnog  arhitektu  postavqa  i  razre{ava  predsednik  op{tine. 
 Predsednik   op{tine  mo`e  u  Op{tinskoj  upravi  postaviti  stru~na  lica  za  pojedine  oblasti  kao  {to  su: 
primarna  zdravstvena  za{tita, za{tita  `ivotne  sredine, sport  i kultura, organizacija  mesne  samouprave  i  drugo. 

 
^lan  70. 

 O{tina mo`e   za vr{ewe  poslova  op{tine   predvideti kori{}ewe usluga   op{tinskog menaxera. 
 Uslovi, na~in kori{}ewa   usluga menaxera   utvr|uju  se  ugovorom  koji  za  op{tinu  zakqu~uje  predsednik  
op{tine  sa  op{tinskim  menaxerom. 

^lan  71. 
 Menaxer   u okviru  svojih  poslova, posebno:  
 
 1. predla`e  projekte  kojima  se  podsti~e   ekonomski  razvoj   i  zadovoqavaju   potrebe  gra|ana  i obezbe|uje  
za{tita  `ivotne  sredine, 
 2. podsti~e  preduzetni~ke   inicijative  i  stvarawe  privatno-javnih   aran`manaa i  partnerstva , 
 3. podsti~e  i koordinira  investiciona  ulagawa   i  privla~ewe  kapitala 
 4. inicira  izmene  i   dopune  propisa   koji  ote`avaju  poslovne inicijative. 
 5. pokre}e  programe  za  strate{ko planirawe, marketing   i promolisawe  gradskog  turizma, 

6. daje  mi{qewe  Skup{tini  op{tine o  kandidatima  za mesta  direktora, predsednika  upravnih odbora  i  
~lanova  upravnih odbora  komunalnih  preduze}a. 

7. obavqa i   druge  poslove  utvr|ene ugovorom   o  kori{}ewu usluga op{tinskog  menaxera. 
 
V NEPOSREDNO  U^E[]E  GRA\ANA  U OSTVARIVAWU  LOKALNE  SAMOUPRAVE 

 
^lan  72. 

Gra|ani   op{tine  neposredno   u~estvuju  u  ostvarivawu   poslova  op{tine putem  gra|anske  inicijative, zbora  
gra|ana  i  referenduma. 

^lan  73. 
 Gra|ani  putem  gra|anske inicijative   predla`u  Skup{tini  op{tine  dono{ewe  akta   kojim  }e  se  urediti  
odre|eno  pitawe   iz  izbornog  delokruga, promeni  statuta  ili  drugih  akata   i  raspisivawe  referenduma  u  skladu  sa  
zakonom. 
 О  свим питањима  која  се односе  на  предмет  референдума  и  грађанске иницијативе, права  на  гласање, заштиту  изборног  
права, организацију  и  спровођење  гласања, од  стране  Скупштине општине  биће  донета  посебна одлука  у  складу са   законом и 
овим Статутом. 
 Op{tinska  uprava   ima  obavezu  da  pru`i  stru~nu pomo}  gra|anima  prilikom  formulisawa  predloga  
sadr`anog  u  gra|anskoj inicijativi. 
 Gra|anska  inicijativa   punova`no  je pokrenuta   ako je  lista  potpisnika  gra|anske  inicijative  postavqena  u  
skladu  sa  zakonom i  ako je   istu  potpisalo  najmawe  10%  bira~a  op{tine, koji  su  upisani   u  bira~ki  spisak   na  dan   
predaje  akta  o  gra|anskoj  inicijativi. 
 O predlogu  iz  stava  1. ovog  ~lana   Skup{tina je  du`na   da  odr`i  raspravu   i  da  dostavi  obralo`en  odgovor   
gra|anima   u  roku od  60  dana  od  dobijawa  predloga. 

^lan  74. 
 Zbor  gra|ana  saziva  se  za  podru~je   naseqenog mesta  ili  dela  naseqenog mesta koji  mo`e  biti : zaseok, ulica, 
deo  gradskog  naseqa, podru~je  mesne  zajednice. 
 Zbor  gra|ana, javnim  glasawem, ve}inom  glasova  prisutnih  usvaja  zahteve  i predloge   i  upu}uje  ih  skup{tini  
ili  pojedinim organima  i  slu`bama op{tine. 
 Organi  i slu`be  op{tine  du`ni  su  da u roku od  60  dana  od  odr`avawa  zbora  gra|ana, razmotre  zahteve  i 
predloge   gra|ana  i  o  wima  zauzmu  stav,  odnosno  donesu odgovaraju}u odluku  ili  meru   i  o  tome  obaveste  gra|ane. 
 

^lan  75. 
 Zbor  gra|ana  saziva  Савет  месне  заједнице, најмање  осам  дана   пре  дана  одржавања. 

 
^lan  76. 

 Kandidat, odnosno  prvopotpisani u  slu~ajevima kada  grupa gra|ana  saziva  zbor, je  obaveza  da obavesti 
op{tinsku upravu  o  odr`avawu  zbora  gra|ana. 
 O  sazvanom  zboru , gra|ani  se obave{tavaju  isticawem  akta  o  sazivawu  zbora  na  oglasnoj  tabli, preko  
sredstava informisawa ili  na  drugi   uobi~ajen  na~in. 
 Zborom  gra|ana  predsedava  saziva~  ili  lice   koje  on  pisanim putem  ovlasti. 
 

^lan  77. 
 Skup{tina  op{tine  mo`e na  sopstvenu inicijativu,  ve}inom  glasova  od ukupnog  broja  odbornika, da  raspi{e  
referendum  o pitawima iz  svoga  delokruga. 
 Skup{tina op{tine  du`na je  da r aspi{e  referendum o  pitawu  iz  svoga  delokruga na  zahtev  gra|ana  op{tine. 
 Zahtev  gra|ana  ponuva`no  je pokrenut, ako je lista potpisnika zahteva  sastavqena  u  skladu sa  zakonom  i  ako je  
istu potpisalo  najmawe  10%  bira~a  op{tine  koji  su  upisani  u  bira~ki  spisak  na  dan  predaje  zahteva  gra|ana  
op{tine. 
 Odluka  putem  referenduma  doneta  je  ako  se  za  wu  izjasnila  ve}ina  gra|ana  koja je  glasala, pod uslovom  da  je  
glasalo  vi{e od polovine ukupnog  broja  gra|ana  op{tine koji  imaju  pravo da  glasaju. 
 Odluka  doneta  putem  referenduma   je  obavezuju}a. 
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^lan  78. 
 Skup{tina  op{tine  du`na je  da  raspi{e  referendum  na  delu  teritorije  op{tine  o pitawu koje  se odnosi  na  
potrebe  odnosno interese  stanovni{tva  toga  dela  teritorije,  ako je  lista potpisnika zahteva  za  raspisivawe  
referenduma  sastavqena u  skladu  sa  zakonom i  ako je   istu potpisalo  najmawe  20%  bira~a  sa  dela  teritorije  op{tine 
za koju s e  tra`i  raspisivawe  referenduma,  a  koji  su  upisani  u  bira~ki   spisak  na  dan  predaje  zahteva  gra|ana  
op{tine. 
 
VI MESNA  SAMOUPRAVA 

^lan  79. 
 Radi  zadovoqavawa  potreba  i interesa  gra|ana   u  gradskim  naseqima i  selima   mogu   se  osnivati    mesne  
zajednice   i  drugi  oblici  mesne  samouprave. 

^lan  80. 
 Skup{tina  op{tine  posebnom odlukom  odlu~uje  o  obrazovawu, podru~ju  za  koje  se obrazuje   i  ukidawu  mesnih  
zajednica  i  drugih oblika mesne  samouprave. 
 Ova  Odluka   donosi  se  ve}inom  glasova  od ukupnog  broja   odbornika  po  prethodno  dobijenom  mi{qewu  
gra|ana. 

^lan  81. 
 Statutom  mesne  zajednice   odnosno  drugog oblika  mesne  samouprave, u  skladu sa  ovim  statutom  i odlukom  o 
obrazovawu, utvr|uju  se poslovi   koje  vr{i , organi  i  postupak  izbora , organizacija  i  rad  organa, na~in odlu~ivawa  i    
druga  pitawa   od  zna~aja   za  rad  mesne  zajednice, odnosno   drugog  oblika  mesne  samouprave. 
 

^lan  82. 
 Sredstva  za  rad  mesne  zajednice, odnosno drugog oblika mesne  samouprave  su: 

1) sredstva koja jedinica lokalne  samouprave  prenese mesnoj  zajednici, odnosno drugom  obliku mesne  
samouprave; 

2) sredstva koja  gra|ani  obezbe|uju  samodoprinosom; 
3) sredstva od naknade  za usluge; 
4) pokloni i  druga  sredstva 
5) Mesna zajednica, odnosno  drugi oblik mesne  samouprave  koristi  sredstva u  skladu  sa svojim programima i  

planovima 
^lan  83. 

 Mesna  zajednica, odnosno drugi oblik mesne  samouprave ima  svojstvo pravnog  lica u okviru vr{ewa  poslova na  
zadovoqavawu potreba i interesa  gra|ana  sa  teritorije  mesne  zajednice  i vr{ewa  poverenih poslova  iz  izvornog  
delokruga op{tine, kada  su  joj  ti poslovi  povereni. 

^lan 84. 
 Odlukom   skup{tine op{tine  mo`e  se svim i pojedinim mesnim  zajednicama  i  drugim  oblicima mesne  
samouprave  poveriti  vr{ewe odre|enih poslova iz izvornog  delokruga  lokalne  samouprave, uz  obezbe|ivawe za  to 
potrebnih  sredstava. 
 Pri poveravawu  poslova polazi  se   od toga  da li su ti poslovi od neposrednog i svakodnevnog  zna~aja  za  `ivot 
stanovnika mesne  zajednice. 
 
VII  SARADWA  I  UDRU@IVAWE OP[TINE 
 

^lan  85. 
 Op{tina, weni  organi i  slu`be, kao i  preduze}a, ustanove  i druge orgnaizacije  ~iji  je osniva~,  udru`uje  se i 
ostvaruje  saradwu  sa  drugim op{tinama  i gradovima, wihovim organima i slu`bama, kao i preduze}ima, ustanovama i  
drugim  organizacijama  ~iji  su oni osniva~i, radi ostvarivawa  zajedni~kih  ciqeva, planova i programa  razvoja, 
zadovoqavawa odre|enih potreba od  zajedni~kog interesa, na osnovu dobrovoqnosti, uzajamnosti  i  solidarnosti. 
 U ostvarivawu  saradwe Op{tina mo`e  da  udru`uje  sredstva  sa  drugim op{tinama i  gradovima, da obrazuje  
zajedni~ke organe, organizacije i  slu`be i da preduzima  druge aktivnosti  od interesa  za  Op{tinu. 
 Op{tina  mo`e  da  ostvaruje  saradwu  sa op{tinama  drugih  dr`ava  kao i  sa  me|unarodnim  asocijacijama  
lokalnih  vlasti u skladu sa  Ustavom i  zakonom  uz  saglasnost  Vlade  Republike Srbije. 
 Odluku  o udru`ivawu  i  saradwi  sa op{tinama  i gradovima  donosi Skup{tina  op{tine. 
 

^lan  86. 
 Op{tina  mo`e  biti osniva~  ili pristupati  asocijacijama  gradova i op{tina  radi   zastupawa  interesa  svoga  
~lanstva  pred dr`avnim organima, a posebno u postupku  dono{ewa  zakona  i drugih akata  od  zna~aja  za  za{titu, 
unapre|ewe  i finansirawe  lokalne  samouprave, kao i drugih propisa  od zna~aja  za  ostvarivawe  poslova jedinica  
lokalne  samouprave. 
  
VIII SIMBOLI I NAZIVI  DELOVA NASEQENIH MESTA  OP[TINE  U@ICE 
 

^lan  87. 
 Op{tina  ima   grb  i  zastavu. 

^lan  88. 
 Zastava  i  grb  op{tine  U`ice  mogu  se  isticati  samo   uz  dr`avne  simbole. 
 U slu`benim prostorijama organa op{tine i op{tinske  uprave isti~u  se  samo    dr`avni  simboli  i  grb  i  
zastava op{tine. 

^lan  89. 
 Dan   op{tine je  09.oktobar . 
 Naseqena  mesta  i mesne  zajednice  mogu  imati  svoje praznike  koji  se  utvr|uju  statutima mesnih  zajednica   u  
skladu  ovim  statutom i posebnom odlukom. 
 

^lan  90. 
 Op{tina  ustanovqava   nagrade  i  druga  javna  priznawa  organizacijama i  gra|anima  za  zna~ajna  ostvarewa  u 
proizvodwi, nauci, umetnosti  i  drugim  dru{tvenim  oblastima. 
 Nagrade i  javna  priznawa  dodequju  se povodom  dana  op{tine. 
 Vrste  nagrada  i  drugih  javnih priznawa, uslovi  i  na~in  wihovog  dodeqivawa, utvr|uju  se posebnom  odlukom. 

^lan  91. 
 Op{tina  utvr|uje  nazive  ulica, trgova, gradskih  ~etvrti, zaselaka i  drugih  delova  naseqenih mesta  na  svojoj  
teritoriji, posebnom odlukom. 
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IX ZA[TITA  LOKALNE  SAMOUPRAVE 
^lan  92. 

 Za{tita  prava  op{tine  obezbe|uje  se  na na~in  i po postupku   utvr|enim  zakonom.  
 

^lan  93. 
 Skup{tina  op{tine mo`e obrazovati  Savet  za  razvoj  i  za{titu lokalne  samouprave  op{tine  U`ice (Savet)  
radi  ostvarivawa  demokratskog  uticaja  gra|ana   na  unapre|ivawe  lokalne   samouprave. 
 Savet  ima  pravo  da  podnosi  predloge  Skup{tini  op{tine  u vezi unapre|ewa  obavqawa  poslova  op{tine i  
za{tite  ustavom i  zakonom  utvr|enih prava i  du`nosti   op{tine. Savet  ima  pravo  da  predlo`i  sazivawe  zbora  
gra|ana  i  odr`avawe  javne  rasprave po pitawima  iz  nadle`nosti  organa  op{tine. 
 Savet  raspravqa  o predlo`enim  kandidatima  za mesta  direktora, predsednika  i  ~lanova  upravnih odbora  
komunalnih javnih preduze}a, ustanova, organizacija  i  slu`bi, ~iji je osniva~  Skup{tina  op{tine i  dostavqa  o tome  
mi{qewe Skup{tini  op{tine i  javnosti. 
 Organi   op{tine, op{tinska uprava  i javne  slu`be  u op{tini  du`ni  su  da  se izjasne  o  predlozima  saveta  u  
roku   od 60  dana, ra~unaju}i  od  dana  dobijawa  predloga. 

^lan  94. 
 ^lanovi  saveta  biraju  se  iz  reda  gra|ana - stru~waka  u oblastima od  zna~aja  za op{tinu. 
 Savet  mo`e  imati  najvi{e  15  ~lanova. 
 Predsednik  op{tine  predla`e  ~lanove  saveta  nakon obavqenih konsultacija   sa predstavnicima  udru`ewa  
gra|ana   i odgovaraju}ih  organizacija i  ustanova. 
 Predlog  za  ~lanove  Saveta   mo`e  podneti i  najmawe  1/4  ukupnog broja  odbornika. 
 

^lan  95. 
 U op{tini  se mo`e  ustanoviti   gra|anski  branilac  (ombudsman) koji  {titi  individualna  i  kolektivna  prava  
i   interese  gra|ana, tako  {to  vr{i  op{tu kontrolu  rada  uprave  i  javnih  slu`bi. 
 Gra|anskog  branioca  postavqa  Skup{tina  op{tine  iz  reda  uglednih  i  politi~ki  neopredeqenih  gra|ana.  
 Predsednik  op{tine, nakon  obavqenih konsultacija   sa  predstavnicima  odborni~kih  grupa, saveta  za  razvoj i  
za{titu  lokalne  samouprave  i  udru`ewa  gra|ana   predla`e  kandidata  za  gra|anskog  branioca.  
 Predlog  za  gra|anskog  branioca   mo`e  podneti   i  najmawe  1/4   ukupnog  broja odbornika. 
 O  pojavama  nezakonitog  i  nepravilnog  rada  kojima  se  povre|uju  prava  i  interesi  gra|ana,  gra|anski  
branilac   upozorava   op{tinsku upravu   i javne slu`be, upu}uje im preporuke  i kritike   i  o  tome obave{tava  skup{tinu 
op{tine  i  javnost. 

Nadle`nost  i  ovla{}ewa, na~in  postavqawa, izbora  i  prestanka  du`nosti  gra|anskog  branioca ure|uje  se  
posebnom odlukom   u  skladu  sa  zakonom. 
  
X   AKTI  OP[TINE 

^lan  96. 
 U  vr{ewu    poslova iz  svog  delokruga  op{tina   donosi  odluke, pravilnike, naredne, uputstva, re{ewa, 
zakqu~ke, preporuke  i  druge  potrebne  akte. 

^lan  97. 
 Odluke  i  op{ti  akti  Skup{tine  op{tine   moraju  biti  saglasni  sa  zakonom, i  ovim  statutom. 
 Akti  predsednika  op{tine   i op{tinskog  ve}a   moraju  biti  saglasni  sa  zakonom, ovim  statutom, odlukama  i  
op{tim  aktima  Skup{ine  op{tine. 
 Akti  op{tinske  uprave  moraju  biti  saglasni  sa  zakonom, ovim  statutom, odlukama  i op{tim  aktima  organa 
op{tine. 

^lan  98. 
 Op{ti  akti  organa   op{tine objavquju  se u "Slu`benom listu  op{tine  U`ice". 
 Akti  iz  stava  1. ovog  ~lana   stupaju  na  snagu  osmog  dana od  dana objavqivawa, osim  ako donosilac  u  postupku 
dono{ewa  ne  utvrdi  da  postoje  opravdani  razlozi   da  isti  stupi  na snagu  i  ranije. 
 Ostali  akti   op{tine  objavquju  se  u "Slu`benom listu op{tine  U`ice"  kada  je  to  tim  aktim  predvi|eno. 
 
XI  TUMA^EWE, DONO[EWE  I PROMENA  STATUTA 
 

^lan  99. 
 Autenti~no  tuma~ewe  statuta  daje  Skup{tina  op{tine na predlog  nadle`nog  radnog  tela. 
 

^lan  100. 

 Predlog  za  dono{ewe  ili  измену    statuta  op{tine, mo`e  podneti  najmawe  10%  bira~a  op{tine, ve}ina  
odbornika и  predsednik op{tine. 
 Predlog  se podnosi  u  pisanom obliku  sa obrazlo`ewem. 
 Ако  Скупштина општине прихвати  предлог  из става  1. овог члана   доноси  се   Одлука  о приступању  доношењу  или 
измени  Статута општине. Истом одлуком  одређује   се поступак доношења,  односно измене  статута и  именује  се   Комисија  за 
израду  нацрта  акта  о   доношењу   или измени  Статута  општине. 
 За  доношење  Одлуке  о прихватању предлога  за  доношење или измену Статута, Одлуке  о приступању  доношењу   или  
измени Статута  и за усвајање Статута или  његову измену, потребна је  већина  гласова   од укупног  броја  одборника. 
  

XII PRELAZNE  I  ZAVR[NE  ODREDBE 
 

^lan   101. 

 Stupawem   na  snagu ovog  Сtatuta  prestaje  da  va`i   Statut  op{tine  U`ice   ("Sl.list op{tine  U`ice"  broj   

8/91, 9/92,2/93,8/97,12/99,   8/01-pre~i{}en  tekst и  14-1/04 пречишћен  текст). 
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7. Na  osnovu ~lana  35б. Статута  општине Ужице ("Сл.лист општине Ужице" број  14-1/04-пречишћен  текст), Комисија за 
прописе  Скупштине општине  на  седници одржаној 28.02.2006.године, утврдила је пречишћен текст  Одлуке  о  месној самоуправи 

 
Пречишћен текст  Одлуке о месној самоуправи  обухвата:  
 
- Одлуку  о  месној  самоуправи ("Сл.лист општине Ужице" број  15/04, 
- Одлуку о изменама и допунама  Одлуке  о  месној самоуправи ("Сл.лист општине Ужице" бр. 2/05 и 11/05), 
- исправку у  Одлуци  о месној самоуправи ("Сл.лист општине Ужице" број  2/05) 
- из наведених одлука  у пречишћен текст   нису  унети  чланови  којима је  одређено  када  одлуке  ступају на  снагу. 
Пречишћен  текст  Одлуке о месној самоуправи објавити  у  "Службеном листу општине Ужице" 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 
Комисија за прописе 
01 број 110-2 /06, 28.02.2006. године  

                   
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Неђо  Јовановић,с.р. 
 

O D L U K U 
O MESNOJ  SAMOUPRAVI 

(пречишћен  текст) 
    

^lan  1. 
   Ovom  Odlukom  se obrazuju  mesne  zajednice (seoske  i  gradske)  kao oblici mesne  samouprave, odre|uju  wihova  podru~ja  i  
nadle`nosti, na~in odlu~ivawa, postupak izbora  i  na~ina  rada  organa, kao i druga  pitawa  koja  su od  zna~aja  za  wihov  rad. 
 

^lan 2. 
 Mesne  zajednice  se obrazuju  radi  zadovoqavawa  potreba  od neposrednog  zna~aja  za  gra|ane  i  radi obezbe|ewa  uslova  za  {to 
neposrednije  vr{ewe  poslova iz  izvornog  delokruga. 

Mesna  zajednica  se obrazuje  zajedno  ili  vi{e  seoskih  naseqa. 
 

^lan  3. 
 Mesna  zajednica ima  svojstvo  pravnog lica. 
 Mesna  zajednica ima  pe~at  okruglog  oblika, sa  tekstom   ispisanim  }irilicom: "Republika Srbija - Op{tina  U`ice - Mesna  
zajednica (naziv)". U sredini pe~ata   je  grb  Republike Srbije. 
 Mesna  zajednica ima  `iro ra~un. 

^lan  4. 
 Na  teritoriji  Op{tine  U`ice obrazuju  se slede}e  mesne  zajednice: Centar, Carina,  Lipa, Rosuqe, Terazije, Kr~agovo,Turica,  
Sevojno, Buar, Qubawe, Krvavci, Karan, Trnava, Ka~er, Bioska, Riba{evina, Kremna, Gostinica, Stapari, Vrutci, Lunovo  Selo, Mokra Gora, 
Ravni, Dre`nik, Volujac, Nikojevi}i, Gorjani, Duboko, Skr`uti   i  Bela  Zemqa i  Zlakusa. 
 

^lan  5. 
 Podru~ja  mesnih  zajednica  iz  ~lana  3. ove  odluke  su: 
 
 1. Mesna  zajednica Centar: isto~nu  granicu ove mesne  zajednice  ~ine zapadne  granice mesnih  zajednica  Carina  i Lipa, zatim od  
raskrsnica ulica  Heroja  Luna i Zlatiborske, produ`ava  Zlatiborskom ulicom obuhvataju}i celu ovu ulicu, obuhvataju}i  Ulicu Bo{ka Buhe 
i Malo i Veliko  Zabu~je, Ulicom Koste  Abra{evi}a do Ulice  heroja Luna, preseca Ulicu  heroja Luna i nastavqa  Ulicom  Me|aj 
obuhvataju}i  celu ovu ulicu dolazi do drvenog mosta na  \etiwi  u Me|aju. Granica ide  daqe prema  severu Ulicom Strahiwi}a  Bana i  
Ulicom Marije  Mage  Magazinovi}, obuhvataju}i  wihove  desne  strane, dolazi   na  raskrsnicu  ulica  Marije  Mage Magazinovi}, 
Vidovodanska  i  Beogradske, produ`ava  Ulicom Vidovodanska uz  Uremova~ki  potok, obuhvataju}i  celu ovu ulicu, do  granice  gra|evinskog   
reona na  severu i ovom  granicom dolazi  do  krajwe  severne  ta~ke  Ulice  Nikole Tesle (granicom Mesne  zajednice Carina), gde   zatvara  
krug. 
 2. Mesna  zajednica Carina: granica  ove  mesne  zajednice  polazi  od krajwe  severne  ta~ke  Ulice  Nikole Tesle i ide  tom ulicom 
do raskrsnice  sa Ulicom Vojvo|anskom, nastavqa Vojvo|anskom do Kursuline ulice, produ`ava Kursulinom ulicom do raskrsnice  sa 
Slanu{kom obuhvataju}i  cele  ove ulice. Od  raskrsnice  ulica Slanu{ke i Kursuline  ide  granicom  Mesne  zajednice  Lipa  do  Rakijske  
pijace  koju preseca i nastavqa  Ulicom Dobrile Petronijevi}, obuhvataju}i  celu ovu ulicu i  granicom  gra|evinskog  reona  do krajwe  
severne  ta~ke Ulice  Nikole  Tesle, gde  zatvara  krug. 
 3. Mesna  zajednica Lipa: granica  ove  mesne  zajednice  polazi  od  raskrsnice  ulica  Heroja  Luna i Zlatiborske, ide  do 
hidrocentrale, obuhvataju}i  i Veliki park, preseca  \etiwu  kod hidrocentrale, nastavqa  Ulicom Riste Te{i}a, obuhvataju}i ovu ulicu, 
zatim  delom Ulice  Dimitrija Tucovi}a do spomenika na  Dovarju, odakle nastavqa  delom Ulice  Kara|or|eva, od   raskrsnice  sa  Ulicom 
Dobrosava  Ru`i}a, obuhvataju}i celu  ovu ulicu i istom silazi do Rakijske pijace, koju  preseca, pa nastavqa Ulicom vojvode Demira i 
Slanu{kom  do Ulice  Trg  Svetog  Save, obuhvataju}i  wihove unutra{we  strane, zatim Ulicom Trg Svetog Save do Ulice  Dimitrija 
Tucovi}a, preseca Ulicu  Dimitrija Tucovi}a  i nastavqa  Obili}evom  ulicom, obuhvataju}i  unutra{we  strane  ovih ulica, prelazi \etiwu  
kod  "Jugopetrola"  i  izlazi  na  raskrsnicu ulica  Heroja  Luna  sa Zlatiborskom, gde  zatvara  krug. 
 4. Mesna  zajednica  Rosuqe: granica ove  mesne  zajednice  polazi  od  raskrsnice ulica Strahiwi}a  bana i Dimitrija Tucovi}a (kod 
Robne ku}e)  i ide  Ulicom  Dimitrija Tucovi}a  ka  zapadu, obuhvataju}i wenu  desnu  stranu do kraja. Zatim nastavqa  desnom  stranom Ulice 
U`i~ke  republike   do Ko{ti~ke  ulice, produ`ava  Ko{ti~kom  potokom, obuhvataju}i  ove ulice (U`i~ke  republike,  desnu  stranu do 
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Ko{ti~ke  i Ko{ti~ku)., do  granice  gra|evinskog  reona, produ`ava  granicom  gra|evinskog  reona  do  zapadne  granice  Mesne  zajednice  
Centar i  daqe  nastavqa  ovom  granicom do  raskrsnice   ulica  Strahiwi}a  Bana i  D.Tucovi}a, gde  zatvara  krug. 
 5. Mesna  zajednica Terazije:  granica  ove mesne  zajednice  polazi od  raskrsnice  ulica  Strahiwi}a  Bana i Dimitrija Tucovi}a, 
ide  delom  zapadne  granice  Mesne  zajednice Centar  do  Ulice  heroja Luna, nastavqa ovom  ulicom do  stare  hidrocentrale na  reci \etiwi, 
zatim daqe  nastavqa [arganskom ulicom (obuhvata neparne  brojeve) do  raskrsnice  Ulice  Radni~kog  bataqona  do  granice  Mesne  
zajednice  Buar, ide  daqe  ovom  granicom do Ko{ti~ke  ulice, odakle nastavqa  zapadnom i ju`nom    granicom  Mesne  zajednice  Rosuqe, do  
raskrsnice  ulica Srahiwi}a  Bana   i  Dimitrija Tucovi}a,  gde  zatvara  krug. 
 6. Mesna  zajednica  Turica:  granica  ove  mesne  zajednice  polazi  od  ta~ke  gde  put  U`ice - Bajina Ba{ta preseca  granicu  
naseqenih  mesta  Volujac i Buar,  nastavqa putem Bajina Ba{ta - U`ice  do jugozapadne  granice  Mesne  zajednice Terazije   i nastavqa   
ovom  granicom do  stare hidrocentrale  na  reci  \etiwi, daqe ide  `elezni~kom prugom  Beograd-Bar,  do  `elezni~kog  mosta  kod male  
brane  na  reci \etiwi, nastavqa  rekom  \etiwom  do granice  mesne  zajednice  Stapari, zatim natavqa isto~nom  granicom  Mesne  zajednice 
Stapari i Mesne  zajednice "Volujac"  do puta  U`ice - Bajina Ba{ta, gde  zatvara  krug. 
 7. Mesna  zajednica  Kr~agovo: obuhvata  naseqe  Kr~agovo i  grani~i  se  sa  zapadne  strane mesnim  zajednicama Lipa i Carina, a  sa 
isto~ne s trane  Mesnom  zajednicom Sevojno, obuhvataju}i Adu, Orlovac  i  Vrela. 
 8. Mesna  zajednica  Sevojno  obuhvata podru~je naseqenog  mesta  Sevojno, 
 9. Mesna  zajednica Buar  obuhvata  podru~je naseqenih mesta  Buar (izuzev  dela podru~ja koje obuhvata  mesna  zajednica Turica) . 
 10. Mesna  zajednica  Qubawe obuhvata  podru~ja  naseqenih mesta Qubawe  i  Zboj{tica. 
 11. Mesna  zajednica  Krvavci obuhvata podru~ja  naseqenih mesta  Krvavci, Potpe}e i Poto~awe. 
 12. Mesna  zajednica  Karan  obuhvata  podru~ja naseqenih mesta  Karan i Leli}i. 
 13. Mesna  zajednica  Trnava obuhvata  podru~ja naseqenog mesta  Trnava. 
 14. Mesna  zajednica  Ka~er obuhvata podru~je  naseqenih mesta  Drijetaw  i  Ka~er, osim  delova  koje obuhvata  MZ  Bela  Zemqa . 
 15. Mesna  zajednica  Bioska obuhvata podru~ja naseqenih mesta Bioska, Pear  i  Keserovina. 
 16. Mesna  zajednica Riba{evina obuhvata podru~ja  naseqenih mesta Riba{evina i  Gubin  Do. 
 17. Mesna  zajednica Kremna obuhvata podru~ja  naseqenih mesta  Kremna, [argan, Vitasi, Radu{a  i  Strmac. 
 18. Mesna  zajednica  Gostinica  obuhvata   podru~je  naseqenog  mesta Gostinica. 
 19. Mesna  zajednica  Stapari obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Stapari. 
 20. Mesna  zajednica Vrutci obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Vrutci. 
 21. Mesna  zajednica  Lunovo Selo obuhvata  podru~ja  naseqenih mesta Bjeloti}i, Dobro Do, Kamenica i  Ponikovica. 
 22. Mesna  zajednica  Mokra  Gora obuhvata  podru~ja  naseqenih mesta  Mokra Gora, Kotroman, Kr{awe  i  Pawak.  
 23. Mesna  zajednica  Ravni obuhvata podru~ja naseqenog mesta   mesta  Ravni  sa  zaseokom Koli{evica, 
 24. Mesna  zajednica  Dre`nik  obuhvata  podru~je  naseqenog  mesta  Dre`nik, 
 25. Mesna  zajednica  Volujac obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Volujac. 
 26. Mesna  zajednica  Nikojevi}i obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Nikojevi}i. 
 27. Mesna  zajednica Gorjani obuhvata podru~je  naseqenog mesta  Gorjani. 
 28. Mesna  zajednica Duboko obuhvata  podru~je  naseqenog mesta  Duboko, 
 29. Mesna  zajednica  Skr`uti obuhvata   podru~je  naseqenog mesta Skr`uti   sa  zaseokom Vrane, a  bez  zaseoka  Koli{evica, 
 30. Mesna  zajednica  Bela  Zemqa: obuhvata podru~je  dela  naseqenog mesta  Drijetaw  i  dela naseqenog   mesta Ka~er  i to u 
granicama: 
 Od jugozapadne  strane ide  granicom katastarskih parcela u KO Ka~er: zapadnom  stranom po~ev  od javnog puta  broj  1666/1, zapadnom  
stranom kat. parc. broj  1373/2, 1373/1, ju`nom  stranom 1373/1, 1372/3, isto~nom  stranom  1372/4, zatim  severnom  stranom katastarske parcele  
1376/12 1485/3, 1485/2, zatim  na  sever  zapadnom  stranom kat. prc. br.  1494, zatim  severnom  stranom kat. parc. br. 1498, zapadnom  stranom   
kat. parc. br.  1490/1, 1490/4, 1489, severnom  stranom  kat. parc. br.  1492, 1491, zatim  na  sever  severozapadno  1495, severnom  stranom kat. 
parcele  br.  1486/2, zatim  granica  se prote`e  ka  severu zapadnom  stranom kat. parc. br.  1470/1, 1470/3, 1470/4, pa okre}e  na  zapad  ju`nom  
stranom kat. parcele  1472, pa ide na  sever  zapadnom  stranom kat. parcele  1472, 1473, 1474, 1475, do seoskog puta  broj  101  i ide putem ka 
istoku do kat. parcele  broj  1507, koja  se  grani~i  sa KO Drijetaw. Zatim granica ide na  sever   i  to: zapadnom  stranom kat. parc. broj  1397 
KO  Drijetaw  do seoskog puta  broj  1496 pa  putem ide pored at. parc. br.  1392, zatim  na  zapad  seoskim  pputem  broj  1496,  do kat. parcele  
broj  1008/2 (Tanovi} Slavka), onda  zapadnom  stranom parcele  1008/2, zatim  zapadnom  stranom parcele  1010/1, zatim  severnom  stranom  
parcele  1010/1 i 1011/1, pa  daqe  zapadnom  stranom  1012/3 do katastarskih parcela  1013/2, 1014, 1015/2, 1016, 1015/1, 1020 do  seoskog puta  broj  
1498  i okre}e  prema istoku  do  zapadnog  dela katastarskih parcela  1023/1, 1024/1 pored  rezervoara  zapadnom  stranom katastarske parcele  
broj  1024/2 do seoskog  puta  1497, pa prelazi  na  drugu  stranu puta ispod grobqa tj. severnom  stranom kat. parc. br.  1122  ("Vesti"), 1123, 
1124/4, 1157/2, 1157/1, 1158/5, 1158/1, zatim  granica ide na  sever, zapadnom  stranom kat. parc. br.  1153/8, 1153/1, 1153/3 pa  okre}e  ka istoku  
severnom  stranom kat. parcele  br. 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/9, pa okre}e  prema jugu i to: isto~nom  stranom kat. parcele  broj  1153/9, 1153/2. 
Zatim  ka istoku  severnom   stranom  kat. parc. br. 1152/1, 1151 do seoskog puta  broj  1501, zatim putem broj  1501 na  sever  do severozapadnog 
dela kat. parcele  broj  1186, pa prema  severoistoku i  to: severozapadnom  stranom kat. parcele  broj  1186, 1199, 1200/1, 1200/2, pa na  zapad 
jugozapadnom  stranom  kat. parcele  broj  145/1, onda ju`nom  stranom kat. parc. broj  146/1, pravac  se  prote`e  ka  severu  zapadnom  stranom 
kat. parc. br. 146/1 pa okre}e  na istok  severnom  stranom  146/1, gde postoji slu`beni  put koji je u  sastavu kat.parc. broj  146/1, zatim prelazi  
na  seoski  put   143  i  dolazi do  starog puta  ispod "Ankine kafane" broj  puta  1504, pa okre}e   starim putem do kat. parc. broj  134/2  i to  
severnim delom  134/2  i 133/2, zatim  vodi isto~nom  stranom kat. parc. broj  133/2  deo starog  asfaltnog puta pa ide  na istok starim putem do 
kat. parc. broj  117/2, 117/3, zatim ide  linijom   stari  put  do  granice  KO  Drijetaw  sa MZ "Centar" odnosno  KO U`ice. U  sastav  ulaze  
grani~ne  parcele koje odvajaju katastarske   op{tine Drijetaw  i U`ice  i  to  do granice  sa MZ  Centar, i  sve  nadole  prema istoku  po  
trome|i izme|u  katastarskih  op{tina Drijetaw, U`ice  i  Qubawe  a  {to  se  nalazi  na  isto~nom   delu  KO Drijetaw  do kat. parcele  broj  
1506 KO  Drijetaw, linija  se prote`e  ka jugozapadu izme|u  KO Drijetaw i Qubawe, tako da  na ovom delu  sve katastarske  parcele koje  se 
grani~e  sa  KO Qubawe ulaze u sastav  MZ Bela  Zemqa, i  dolaze  do  seoskog puta  broj 2072/1 (Prqevi}a  put), zatim ide prema jugozapadu  
pored  ju`nog  dela kat. parc. broj 2086, 2072/2, pa pored  starog puta  broj  1504  do granice  KO  Ma~kat, Qubawe, Drijetaw i Ka~er  gde linija  
preseca  stari put, na  sever  i  ide  do granice  sa KO  Ma~kat  i Ka~er, starim putem  prema  Sekuli}a kafani  gde  se  zavr{ava. 
 31. Месна  заједница  Злакуса  која обухвата   подручје  насељеног  места  Злакуса. 
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^lan  6. 
 Ukoliko je za  teritoriju  jedne ili  vi{e  mesnih  zajednica   obrazovana  i  mesna  kancelarija, skup{tina   op{tine  }e  u  svim 
slu~ajevima  gde je  to mogu}e,  uz  saglasnost  organa mesne  zajednice, odrediti  da  sedi{te  mesne  kancelarije  bude  istovremeno i  sedi{te  
mesne  zajednice. 
 U  mesnoj kancelariji  poslove  }e obavqati  sekretar  mesne  zajednice, uvek  gde je to mogu}e. 
 

^lan  7. 
 Mesna  zajednica  ima svoju imovinu koju mogu  ~initi:  nov~ana  sredstva, pokretne  stvari, nepokretnosti  kao  i prava  i  obaveze. 
 Saveti  mesne  zajednice  su du`ni  da  nov~anim  sredstvima  koja  im  se obezbe|uju  u  op{tinskom  buxetu  raspola`u  u  skladu  sa  
na~elima  zakonitosti, efikasnosti i  celishodnosti. 

^lan 8. 
 Mesne  zajednice  na podru~ju  Оp{tine ostvaruju  neposrednu  me|usobnu  saradwu,  saradwu  sa  Op{tinom i  wenim organima, 
preduze}ima i  drugim organizacijama, ustanovama i  drugim  subjektima. 

 
^lan 9. 

 O obrazovawu  nove, promeni  podru~ja  i ukidawa  mesne  zajednice odlu~uje  Skup{tina  op{tine, ve}inom  glasova  od ukupnog  broja  
odbornika. 
 Inicijativu  za obrazovawe nove, promenu ili ukidawe  postoje}e  mesne  zajednice mogu podneti: predsednik op{tine, najmawe  1/4 
odbornika, zainteresovani   gra|ani  mesne  zajednice ili  10% gra|ana koji  imaju  bira~ko  pravo  sa podru~ja   na  koja  se  predlog odnosi, 
putem  gra|anske  inicijative. 
 O podnetoj  inicijativi  se  prethodno  izja{wava  savet mesne  zajednice, odnosno saveti  mesnih  zajednica  na ~ijoj teritoriji  se  
tra`i  promena. 

^lan  10. 
 Kada  oceni  da  postoji   osnovanost  za promenu podru~ja, odnosno formirawe nove mesne  zajednice ili ukidawe  mesne  zajednice, 
pre  dono{ewa odluke, Skup{tina  op{tine  }e  zatra`iti  prethodno  izja{wavawe  gra|ana. 
 O  predlogu  za promenu podru~ja, odnosno formirawe  nove  mesne  zajednice, gra|ani  se izja{wavaju  na  zboru  gra|ana  ili putem 
li~nog  izja{wavawa. 

^lan  11. 
 Ukoliko  do|e  do ukidawa ili  pripajawa   mesne  zajednice,  pravni naslednik   ukinute  odnosno  pripojene  mesne  zajednice  je   
mesna  zajednica koja je nastala  pripajawem. 
  
II POSLOVI   MESNE  ZAJEDNICEPOSLOVI   MESNE  ZAJEDNICEPOSLOVI   MESNE  ZAJEDNICEPOSLOVI   MESNE  ZAJEDNICE    

^lan  12. 
   Mesna  zajednica , preko  saveta, u skladu sa  zakonom  i  Statutom op{tine obavqa  slede}e  poslove: 
 1. donosi  statut  mesne  zajednice, 
 2. usvaja  finansijski plan i  zavr{ni  ra~un  мesne  zajednice, 
 3. usvaja  program  rada  i  godi{wi  izve{taj  o  radu, 
 4. usvaja  пoslovnik o  radu  мesne  zajednice, 
 5.upravqa nepokretnostima na kojima ima pravo svojine ili kori{}ewa  i  sara|uje  sa  Op{tinom u postupku  za{tite  
nepokretnosti u dr`avnoj svojini  na kojima Op{tina ima pravo kori{}ewa a nalazi se na  podru~ju  mesne  zajednice, 
 6. u~estvuje  u izgradwi  komunalnih objekata i puteva, kada je investitor  tih objekata  javno  komunalno preduze}e, drugo preduze}e  
ili  preduzetnik, 
 7. organizuje  izgradwu  komunalnih objekata kada javno komunalno preduze}e, drugo  preduze}e  ili preduzetnik  nije investitor   tih 
objekata, 
 8. sara|uje  na odr`avawu komunalnih objekata i  puteva, koji se nalaze  u nadle`nosti javnih komunalnih preduze}a ili drugih 
preduze}a ili preduzetnika, 
 9. prikupqa i dostavqa nadle`nim republi~kim i op{tinskim organima, javnim preduze}ima i ustanovama  predstavke i pritu`be  na 
wihov  rad kao i inicijative i  predloge gra|ana  za  re{avawe  pitawa od  wihovog  zajedni~kog  interesa, 
 10. obezbe|uje  prostorne i organizacione  uslove  za  kulturno-umetni~ke  aktivnosti  gra|ana, 
 11. sara|uje  sa  organima Op{tine na  stvarawu uslova  za  rad pred{kolskih ustanova, osnovnih {kola i dopunskih oblika 
obrazovawa  dece, 
 12. organizuje prostorne, finansijske i organizacione uslove  za  sport i  rekreaciju, 
 13. sara|uje  sa  zdravstvenim i  veterinarskim  ustanovama i organizacijama  na  stvarawu usloaa  za  zdravstvenu i veterinarsku  
za{titu, 
 14. organizuje  razne oblike  humanitarne  pomo}i  na  svom podru~ju, 
 15. stara  se o  za{titi  od elementarnih nepogoda i organizuje otklawawe ili ubla`avawe  posledica, 
 16. ure|uje  kori{}ewe pa{waka  i utrina na kojima op{tina ima pravo kori{}ewa kao i onih koji su vra}eni  selima na kori{}ewe, 
 17. obrazuje  mirovna ve}a  i  komisije  za procenu {tete, 
    18. sara|uje  sa udru`ewima  gra|ana i nevladinim organizacijama u pitawima koja  su od interesa  za  gra|ane mesne  zajednice. 
 19. stara  se o realizaciji  samodoprinosa i o uvo|ewu  novog, 
 20. sara|uje  sa  organima Op{tine, dr`avnim organima, javnim preduze}ima i ustanovama, 
 21. obavqa odre|ene  poslove u oblasti  odbrane i u slu~aju neposredne  ratne opasnosti, koje joj poveri  Op{tina, 
 22. vr{i i druge  psolove koje joj poveri   Op{tina, 
 23. obavqa i druge  poslove utvr|ene  statutom  mesne  zajednice. 
 

^lan  13. 
 Rad  organa  mesne  zajednice  je javan. 
 Javnost  rada i obave{tavawe  gra|ana  se bli`e ure|uju сtatutom mesne  zajednice. 
 

^lan 14. 
 Savet  mesne  zajednice  je predstavni~ko  telo  mesne  zajednice koje  obavqa  slede}e  poslove  i  zadatke: 
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 1. donosi  statut  mesne  zajednice, 
 2.donosi  finansijski plan i  zavr{ni  ra~un  mesne  zajednice. 
 3. donosi program r ada i izve{taj o radu; 
 4.  pokre}e  inicijativu  za uvo|ewe  samodoprinosa, 
 5. vr{i nadzor  nad sprovo|ewem  programa  realizacije uvedenog samodoprinosa, 
 6. pokre}e inicijativu  za dono{ewe  novih ili izmenu postoje}ih propisa  Op{tine, 
 7. sara|uje  sa udru`ewima  gra|ana  i  nevladinim  organizacijama  u pitawima koja su od interesa  za  gra|ane   mesne  zajednice, 
 8. stara  se o  sprovo|ewu  referenduma koji se  raspisuje na  teritoriji Op{tine, za  delove Op{tine, mesnu zajednicu  ili  delove  
mesne  zajednice, 
 9. imenuje  svog  predstavnika na  svim zborovima  gra|ana, izvr{ava  odluke i sprovodi  zakqu~ke  zborova  gra|ana; 
 10. usvaja  jednogodi{wi i  ~etvorogodi{wi   izve{taj  o  radu  mesne  zajednice; 
 11. obrazuje  komisije, mirovna  ve}a, odbore i druga  radna  tela  radi  zadovoqavawa  zajedni~kih  potreba  gra|ana  u  skladu sa  
zakonom i ovom Odlukom, 
 12. utvr|uje prestanak mandata   члану  савета месне  заједнице који је  опозван  и  покреће  иницијативу  за  избор  новог члана  
савета. 
 13. vr{i  i  druge poslove utvr|ene  ovom  Odlukom. 
 

^lan  15. 
 Savet  mesne  zajednice ima  5  do  15  ~lanova. 
 Broj  ~lanova  saveta  utvr|uje  se  statutom mesne  zajednice, ili  na  zboru  gra|ana  ukoliko  nije  usvojen  statut ili  statut  nije  u  
saglasnosti  sa  ovom  odlukom. 
 Чланови  савета  месне  заједнице  бирају се  по  територијалном  принципу. У сеоским  месним заједницама  које  су  
састављене  од  више  села односно  насељених места, свако  село  односно  насељено  место  бира  исти  број  чланова  савета, већином  
гласова  присутних  грађана  на  збору  у  том селу  односно насељеном месту. 
 У осталим месним  заједницама избор  чланова  савета  такође  се  врши  по  територијалном принципу,  већином гласова   
присутних  грађана  на  зборовима  који  се одржавају  по  бирачким местима, тако  што  збору  присуствују  грађани  који  гласају  на  
том  бирачком месту. 
 ^lanovi  сaveta  mesne  zajednice   biraju  se  ve}inom  glasova  prisutnih  gra|ana  na  zboru. 
 ^lan  сaveta  mesne  zajednice  mora  imati  prebivali{te  u toj mesnoj  zajednici. 
 
 Na  zahtev  zbora  gra|ana, za  ~lana  сaveta  mesne  zajednice  mo`e  biti  izabran  i odbornik Skup{tine  op{tine, uz  wegovu 
prethodnu  saglasnost , bez obzira  na  wegovo   mesto  prebivali{ta. 
 Odbornik  koji  nema  prebivali{te  na  podru~ju  mesne  zajednice  ne mo`e  biti  predsednik сaveta  mesne zajednice. 
 Mandat  ~lanova  saveta  traje  четири  године  односно  до  избора   новог  савета  месне  заједнице. 
  

^lan  16. 
 Savet  mesne  zajednice ima predsednika i  zamenika predsednika. ^lanovi  saveta  mesne  zajednice  biraju izme|u  sebe predsednika i  
zamenika predsednika. 
 Stututom mesne  zajednice mo`e  se  predvideti  da  se predsednik mesne  zajednice  bira  neposrednim, tajnim glasawem. 
 

^lan  17. 
 Predsednik  saveta  mesne  zajednice   predstavqa  i  zastupa  mesnu  zajednicu i  naredbodavac  je  za  izvr{ewe  finansijskog plana. 
 

^lan  18. 
 Poslove  sekretara  mesne  zajednice  obavqa  radnik  Op{tinske  uprave. 
 Сву  пошту  за месне  заједнице  и  савет  месне заједнице  прима  и  заводи  секретар  месне  заједнице. Печат  месне 
заједнице   чува  се  у  просторијама  месне  заједнице  и  печатом  се  задужује секретар  месне  заједнице. 
 Svu  dokumentaciju  u  vezi  poslova  mesne  zajednice  ~uva  u  arhivi  sekretar  mesne  zajednice u  skladu  sa propisima.  
  

^lan  19. 
    Za  obavqawe  odre|enih  aktivnosti  gra|ana   i  saveta, mesne  zajednice mogu formirati  i  posebne odbore (re`ijski odbor i  sl.) 
 

^lan  20. 
 Savet  mesne  zajednice  saziva  zbor  gra|ana  po potrebi i kada  to  zatra`e  5% gra|anа  уписаних у  бирачки списак, а   koji imaju 
prebivali{te na  podru~ju  на коме  се  закузује  збор. 
 Савет  је  дужан  да  сазове  збор  када  то  задражи  Скупштина  општине  или председник Општине. 
 
IV  IZBORI  I PRESTANAK MANDATA IZBORI  I PRESTANAK MANDATA IZBORI  I PRESTANAK MANDATA IZBORI  I PRESTANAK MANDATA 
    

^lan  21. 
    Izbore  za organe  mesne  zajednice  raspisuje predsednik Op{tine u skladu sa ovom odlukom. 
 

^lan  22. 
    Izbore  sprovodi  komisija  koju obrazuje  savet mesne  zajednice, a  koja  ima  predsednika i najmawe  dva  ~lana. 
 

^lan  23 
    Gra|ani  mesne  zajednice  sa  bira~kim pravom  obave{tavaju  se  najkasnije  8  dana pre odr`avawa izbora  o  vremenu i mestu  
odr`avawa  zbora  na kome  se  vr{i  izbor  ~lanova  saveta. 

^lan  24. 
 Prvu konstitutivnu  sednicu  saveta mesne  zajednice  saziva  sekretar  mesne  zajednice. 
 Konstitutivna  sednica mo`e  se odr`ati  ako  woj  prisustvuje  ve}ina    od  ukupnog  broja ~lanova  saveta jedinice  mesne  
samoupraвe. 



"SLU@BENI LIST" BROJ 2/06 
 

 

24 

 Na prvoj  sednici  saveta, iz  reda ~lanova  saveta  biraju se  predsednik  i  zamenik predsednika  saveta   mesne  zajednice. 
 Predsednik  saveta  mesne  zajednice  iz  prethodnog  mandata  du`an  je   da  podnese  izve{taj  o  radu  za  zakazanom  zboru  na kome  
se  vr{e  izbori. 

^lan  25. 
        ^lanstvo u savetu mesne zajednice prestaje ostavkom или опозивом, zbog  bezuslovne osude na kaznu  zatvora, zbog  potpunog 
ili delimi~nog  gubqewa  poslovne sposobnosti, zbog  gubqewa  dr`avqanstva  Srbije i Crne  Gore ili promene prebivali{ta  van podru~ja 
mesne  zajednice,  ili  smr}u. 
 

Члан 25а. 
 Члан савета  месне  заједнице  може  бити  опозван  из следећих разлога: 
  
 - ако не  врши  функцију члана  савета: неоправдано  изостаје  са  седнице  савета, ремети  рад  савета,  не сарађује  са  
грађанима  месних заједница  који су га изабрали; 
 - ако у вршењу  функције  члана  савета   учествује  у  доношењу   или  извршавању одлука  које  су   незаконите; 
 - ако  не  поштује  одредбе  статута или  других аката   савета и  збора  грађана месне  заједнице, односно  ако  не  ради  на  
спровођењу  програма  развоја и  планова  месне  заједнице; 
 - ако  збор  грађана  не прихвати извештај  о  пословању  месне  заједнице  због  неправилности  у  раду  чланова  савета. 
 
 Опозив  члана  савета  могу  предложити  грађани  на збору. 
 Опозив  већине  или  свих чланова  савета  може  предложити  председник  Општине. 
 Предлог  за  опозив  члана  савета  дат  на  самом  збору, у оквиру  размарања извештаја   о  раду  или  неке  друге  тачке  
дневног  реда, не  сматра  се  допуном  дневног  реда. 
 Одлука о опозиву  једног  или више  чланова  савета  доноси  се  на  збору грађана  већином  гласова  присутних  грађана. 
 

Члан  25б. 
 Члану  савета  престаје  мандат  даном наступања  случајева  из члана  25. ове  Одлуке, осим  у случају престанка  мандата  
већине  чланова  савета, када мандат  чланова  савета  траје  до  избора  нових чланова. 
 Члан  савета  који  се  бира  уместо   опозваног  члана  мора  бити  са подручја месне заједнице  такође  члан  савета  коме  је 
престао  мандат, уколико  је  при избору  старог  члана  савета  поштован принцип  територијалне припадности. 
    
V STALNA  I  POVREMENA   RADNA  TELASTALNA  I  POVREMENA   RADNA  TELASTALNA  I  POVREMENA   RADNA  TELASTALNA  I  POVREMENA   RADNA  TELA    

^lan  26.  
 Savet  mesne zajednice mo`e  da obrazuje  stalna ili povremena  radna  tela:komisije, odbore, mirovna  ve}a i sli~no, u  ciqu  
pripreme, razmatrawa i  re{avawa pitawa  iz nadle`nosti mesne  zajednice. 
 U  odluci  o obrazovawu  radnog  tela, savet mesne  zajednice,  odredi}e  broj ~lanova, strukturu, nadle`nost, mandat, podno{ewe  
izve{taja kao i  druga  pitawa. 

^lan  27. 
 Stalna  i  povremena  radna  tela  mesne  zajednice  imaju predsednika i najmawe  2  ~lana.  ^lanovi  stalnih  i povremenih  radnih 
tela mogu imati  i  svoje  zamenike. 
 Radno  telo  odlu~uje  ve}inom od ukupnog  broja  ~lanova. 
 
VI  SREDSTVA  ZA  RAD  MESNE  ZAJEDNICE SREDSTVA  ZA  RAD  MESNE  ZAJEDNICE SREDSTVA  ZA  RAD  MESNE  ZAJEDNICE SREDSTVA  ZA  RAD  MESNE  ZAJEDNICE 

^lan  28. 
Sredstva  za  rad  jedinice  mesne  zajednice   su: 
 
1. sredstva na kojima mesna zajednica ima pravo  svojine; 
2. sredstva koja Op{tina prenese mesnoj  zajednici; 
3. sredstva  u dr`avnoj svojini na kojima mesna zajednica ima pravo kori{}ewa; 
4. sredstva koja  gra|ani  obezbe|uju  samodoprinosom; 
5. sredstva od naknade  za usluge i drugi prihodi koje  svojim aktivnostima ostvaruje mesna  zajednica; 
6. sredstva koja  za aktivnost mesne  zajednice  izdvajaju  preduze}a  i drugi subjekti; 
7. pokloni  i   druga  sredstva. 

^lan  29. 
Mesne  zajednice mogu koristi  sredstva u skladu sa  svojim programima i planovima. 
Mesna  zajednica  raspola`e sredstvima na kojima ima pravo sovjine u poslovima pravnog  prometa, uz  saglasnost  predsenika 

Op{tine. 
Poslove  pravne  za{tite  imovinskih prava  i interesa mesne zajednice,  obavqa  Op{tinsko javno pravobranila{tvo, odnosno lice 

koje u  skladu sa  zakonom ovlaste organi jedinice  mesne  samouprave. 
^lan  30. 

Op{tina  u  buxetu  obezbe|uje  sredstva  za  teku}e  tro{kove  i  invsticiono odr`avawe  poslovnog prostora u kojoj se obavqaqu 
poslovi  mesne  zajednice.        

^lan  31. 
Na  zahtev  nadle`nog  organa  uprave  mesna  zajednice  su  du`ne  da  dostave  zahteve  za  finansirawe  sredstva  za   narednu godinu  

u rokovima  koje  organ uprave  odredi  za  teku}u  godinu. 
^lan  32. 

Sredstva jedinice  mesne  zajednice  raspore|uju se  finansijskim planom, a kona~an obra~un ovih sredstava  vr{i  se  zavr{nim  
ra~unom u  skladu  sa  zakonom. 

^lan  33. 
Mesne  zajednice    su du`ne  da na  zahtev  nadle`nih organa  Op{tine, a  najmawe jednom godi{we, do  15.marta  za prethodnu godinu, 

podnesu izve{taj   o svom   radu, ostvarivawu programa  mesne  zajednice  i kori{}ewu  sredstava koje im  je Op{tina prenela. 
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Kontrolu materijalno-finansijskog poslovawa  mesne  zajednice   vr{e  zakonom  odre|eni  organi i buxetska inspekcija Op{tinske 
uprave. 

^lan  34. 
Stru~ne, ra~unovodstveno-kwigovodstvene  i administrativne  poslove  za  potrebe  mesne  zajednice  obavqaju  organi op{tinske  

uprave. 
 

VIII MESNE  KANCELAMESNE  KANCELAMESNE  KANCELAMESNE  KANCELARIJERIJERIJERIJE    
^lan  35. 

Na  podru~jima  gradskih i  seoskih mesnih  zajednica   obrazuju  se  mesne  kancelarije. 
Seoske  mesne kancelarije  obavqaju  slede}e  poslove:  
 
1. prijem  zahteva  gra|ana  koji  se  dostavqaju  odgovaraju}oj  slu`bi  Op{tinske  uprave, 
2. vode  mati~ne  kwige  i издају изводе и уверења  из матичних књига  и уверења из књига  држављана,  уколико  је  за 

подручје  месне заједнице одређено  матично подручје, 
3. dostavqawe  promena   bira~kog   spiska 
4. overa  potpisa i izjava, 
5. izdavawe   izjava  o  ~lanovima  zajedni~kog  doma}instva 
6. izdavawe  uverewa, 
7. objavqivawe  slu`benih oglasa  na oglasnoj  tabli, 
8. saradwa  sa  Centrom  za  socijalni  rad, prikupqawe  podataka  za  potrebe  Centra, 
9. prikupqawe  podataka o   {teti  nastaloj  od  elementarnih nepogoda 
10. obavqaju  i  druge  poslove   u  skladu sa  odlukama  skup{tine Op{tine i  drugih  organa Op{tine. 
 
Gradske  mesne  kancelarije  obavqaju poslove   iz  stava  2. ta~ka  3,5,7,8 i  10. 
 

^lan  36. 
Mesne  kancelarije  u  svom  radu  koriste  pe~at  Op{tinske  uprave. 
 

IX УЧЕШЋЕ  ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ  ПОСЛОВА МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

^lan  37. 
Gra|ani  mesne  zajednice  u vr{ewu  poslova od  zajedni~kog  interesa odlu~uju: 
1. референдумом,  
2. на  збору  грађана, 
3. давањем  писмене изјаве,  
4. подношењем   иницијативе, 
5. преко изабраних представника у органима  месне  заједнице. 
 

Члан 38. 
Референдумом  у  месној заједници грађани  се изјашњавају  о  одређеним питањима  о којима  одлучи  Скупштина  општине  

у  складу  са  законом  и  одлуком о  расписивању  референдума. 
Члан  39. 

Збор  грађана   подноси  иницијативу  за  доношење одлуке  о  самодоприносу и  доноси  програм  којим  се   утврђују  избори  
и  начин  обезбеђивања  укупних  финансијских  средстава  за  реализацију  пројекта  који  је предмет  одлуке о  самодоприносу, бира  
и опозива  чланове  органа  месне заједнице  и одлучује  о  другим питањима  у  складу  са  законом  и  Одлуком о месној  самоуправи. 

 
Члан 40. 

Збор  грађана  разматра   извештај о  раду  савета  месне заједнице  и  завршни рачун  месне заједнице,  питања  из  делокруга  
рада  Скупштине општине  за који  се   тражи  расправа  на  зборовима,  даје  мишљење о  образовању  и  укидању  месне заједнице  и  
разматра  друга питања   од  непосрдног  заједничког интереса   за  грађане  месне заједнице. 

 
Члан 41. 

Збор  грађана  сазива  председник  савета  месне заједнице. 
Грађани  се о одржавању збора   обавештавају  истицањем  позива на огласној  табли  или  објављивањем позива  у  

средствима  јавног  информисања. 
Председник  савета  месне заједнице  је  дужан   да  сазове  збор  грађана месне  заједнице  најкасније  за  15  дана  од  дана  

пријема предлога  овлашћеног  предлагача. 
Уколико предсендик савета   не  сазове  збор,  збор  може  сазвати  и  заменик председника  савета. 
Ако председник  или заменик председника  савета месне заједнице   у року из претходног  става  не  сазове  збор, збор  сазива  

председник општине. 
Члан 42. 

 
О  раду  збора  води  се  записник  који  садржи: место и  време одржавања, број присутних  грађана, усвојени  дневни  ред,  

кратак опис  рада  збора, предлоге  грађана  и  закључке  који  су  донети на  збору. 
 

Члан 43. 
Грађани  у месној заједници могу  се  изјаснити  давањем  писмене изјаве  о: 
- образовању и укидању  месне  заједнице, 
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- завођењу  самодоприноса, 
- другим питањима  на основу одлуке  збора грађана  и  органа општине, 
 

Члан 44. 
Одлуку о  изјашњавању  грађана  давањем  писмене изјаве  доноси  збор  грађана,  савет месне заједнице, односно  други  

овлашћени  орган   за утврђивање  предлога одлуке  о  коме  се грађани изјашњавају. 
Одлука  садржи: назив органа  који  је  расписао   писмено  изјашњавање, рок за  изјашњавање, о чему се  врши изјашњавање 

и начин  објављивања одлуке. 
Члан 45. 

Писмено изјашњавање  спроводи  комисија. 
Комисију из претходог  става  именује  савет, односно збор  грађана, а  ако је одлуку  о  писменом изјашњавању  донела  

Скупштина општине, комисију  именује  скупштина или  по њеном овлашћењу, савет месне заједнице. 
Комисија  се  састоји од председника,  два члана  и  њихових заменика. 
 

Члан 46. 
Одлука  о  којој се  грађани  у месној заједници писмено изјашњавају  донета је  ако  се  за  њу  изјасни  већина  свих  бирача  

који имају право  на  писмено изјашњавање. 
Члан 47. 

Иницијативу  за  разматрање односно   решавање  одређених питања   из оквира  права  и дужности општине или месне 
заједнице  може покренути  грађанин у месној заједници, у  складу са  законом  и   Статутом Општине. 

 
X  PRELAZNE I  ZAVR[NE  ODREDBEPRELAZNE I  ZAVR[NE  ODREDBEPRELAZNE I  ZAVR[NE  ODREDBEPRELAZNE I  ZAVR[NE  ODREDBE    

^lan  48. 
Sve  mesne  zajednice  su du`ne da u roku od  tri  meseca od  dana  stupawa na  snagu ove Odluke  doneti  statut  mesne  zajednice  koji 

je u  skladu  sa  Statutom Op{tine   i  ovom Odlukom. 
Postoje}i  statuti  mesnih  zajednica  moraju  se uskladiti  sa  statutom   Op{tine i ovom Odlukom u  roku iz  stava  1. ovog  ~lana. 
 

^lan  49. 
Danom  stupawa  na  snagu ove odluke prestaje  da  va`i  Odluka o  mesnim  zajednicama ("Sl.list  op{tine  U`ice" br. 9/92, 12/92, 7/97 

i 6/99) 
^lan  50. 

Prvi  izbori  za  savete  mesnih  zajednica  sprove{}e  se  po~ev  od  stupawa na  snagu ove  odluke, a  najkasnije  3o  dana  po  wenom   
stupawu na  snagu,  neposrednom  primenom  ove   odluke. 

 
 
8. Na osnovu ~lana 37. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik RS", br. 9/02) i ~lana 9. Odluke o 

izmenama i dopunama Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", br. 14-1/05), Skup{tina op{tine U`ice, 
na sednici odr`anoj 16. februara 2006. godine, donela je 

 
ODLUKU 

O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUP[TINE OP[TINE 
 
1. RADOMIR SMIQANI], menaxer kvalitetom, bira se za zamenika predsednika Skup{tine op{tine U`ice. 
2. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 06-4/06, 16.2.2006. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 

 
9. Na osnovu ~lana 15. Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Slu`beni 

glasnik RS", broj 25/00, 25/02 i 107/05), ~lana 20. Odluke o organizovawu JP Direkcija za izgradwu ("Slu`beni list 
op{tine U`ice", broj 2/05) i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 14-1/04-pre~i{}en 
tekst), Skup{tina op{tine U`ice, na sednici odr`anoj 17. februara 2006. godine, donosi 

 
RE[EWE 

O RAZRE[EWU I IMENOVAWU JEDNOG ^LANA 
NADZORNOG ODBORA JP "DIREKCIJA ZA IZGRADWU" 

 
1. BLAGOJE RADOJI^I] razre{ava se du`nosti ~lana Nadzornog odbora JP "Direkcija za izgradwu", kao 

predstavnik zaposlenih, na li~ni zahev. 
2. QIQANA GLI[I] JEV\OVI] imenuje se za ~lana Nadzornog odbora JP "Direkcija za izgradwu", kao 

predstavnik zaposlenih u JP "Direkcija za izgradwu". 
3. Ovo Re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE 
01 broj 119-22/05, 17.2.2006. godine 

 
PREDSEDNIK 

Skup{tine op{tine 
Petar Ristovi}, s.r. 
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10. Na osnovu ~lana 49. Statuta op{tine U`ice ("Slu`beni list op{tine U`ice", broj 14-1/04-pre~i{}en tekst), 
uz saglasnost op{tina suosniva~a, predsednik op{tine U`ice, donosi 

 
ODLUKU 

O PRESTANKU RADA 
ME\UOP[TINSKOG ZAVODA ZA CENE U U@ICU 

 
1. Prestaje sa radom Me|uop{tinski zavod za cene, sa sedi{tem u U`icu, ulica Heroja Luna bb, sa 31.01.2006. godine. 

 
2. Op{tina U`ice preuzia zaposlene, prava i obaveze, nov~ana i druga sredstva, opremu, sredstva za rad, arhivu i 

poslovni prostor. 
 

3. Zaposleni u Me|uop{tinskom zavodu za cene po~e}e sa radom u Op{tinskoj upravi U`ice dana 01.02.2006. godine. 
 

4. Sastavni deo ove Odluke su akti drugih op{tina suosniva~a, kojima je data saglasnost da Me|uop{tinski zavod za 
cene u`ice prestane sa radom, a da op{tina U`ice preuzme zaposlene, pokretnu i nepokretnu imovinu, i to: 

- Odluka Skup{tine op{tine Ariqe 01 broj 020-28/05 od 14.10.2005. godine, 
- Saglasnost op{tine Prijepoqe 401-309/05 od 22.12.2005. godine, 
- Saglasnost op{tine Nova Varo{ broj 400-1199/05-02 od 22.12.2005. godine, 
- Saglasnost op{tine Priboj od 23.12.2005. godine, 
- Saglasnost op{tine Bajina Ba{ta od 15.08.2005. godine, 
- Saglasnost op{tine ^ajetina od 06.09.2005. godine, 
- Saglasnost op{tine Ivawica od 10.01.2006. godine, 
- Saglasnost op{tine  Kosjeri} broj 022-4/06 od 24.01.2006. godine. 

 
5. Plate zaposlenima u Me|uop{tinskom zavodu za cene U`ice, za januar 2006. godine, isplati}e se iz buxeta 

op{tine U`ice. 
 

6. Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benom listu op{tine U`ice". 

 
OP[TINA U@ICE 
PREDSEDNIK OP[TINE 
10 broj 022-2/06, 27.2.2006. godine 

 
PREDSEDNIK OP[TINE 

Miroslav Marti}, s.r. 
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