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У в о д 

 

1. Циљ пве анализе је да пружи релевантан преглед извпрних надлежнпсти и ппверених 

ппслпва јединица лпкалне сампуправе у Србији, утврђених Уставпм Републике Србије (у 

даљем тексту: Устав), Закпнпм п лпкалнпј сампуправи (у даљем тексту: ЗЛС), другим 

закпнима и ппщтим актима јединица лпкалне сампуправе. Ппсебнп треба да се утврди кпје 

су надлежнпсти и ппслпви претежнпг и сущтинскпг карактера за пствариваое темељнпг 

кпнцепта лпкалне сампуправе (core function), какп би се пценили капацитети ппщтина и 

градпва за пбављаое садащоег пбима надлежнпсти и ппслпва и, затим, мпгућнпсти за 

даље пренпщеое ппслпва са централнпг на лпкални нивп. Анализа би, у тпм кпнтексту, 

ппслужила и кап један пд извпра идеја и ппдатака за будуће раципналније, ефикасније и 

пптребама грађана адекватније прганизпваое пбављаоа какп централних, такп и 

лпкалних ппслпва. Унапређеое капацитета за управљаое на лпкалнпм нипву, бпље 

пружаое услуга грађанима и пствариваое других прпјектних циљева Прпграма за 

ппдрщку ппщтинама ИПА 2007, представљају идеје впдиље пве анализе и преппрука кпје 

се на пснпву ое дају.   

 

2. Резултати анализе су излпжени у три дела, кпјима следе преппруке. У првпм делу су 

дате пснпвне карактеристике ппстпјећих надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе и 

нашина оихпвпг пдређиваоа, у другпм су излпжени резултати ппсебних анализа 

надлежнпсти пп ппјединим пбластима, а у трећем делу је дат сажет псврт на ппслпве 

градских ппщтина. Издвајаое градских ппщтина у ппсебан пдељак билп је неппхпднп збпг 

шиоенице да пне немају статус јединица лпкалне сампуправе и да се оихпви ппслпви 

пдређују статутпм града (а не Уставпм и закпнпм). 

 

3. Анализа је припремљена такп да садржи синтетизпване налазе и ставпве, без залажеоа 

у ппјединпсти кпјима прпписи п пдређиваоу надлежнпсти и ппслпва пбилују. Такав 

приступ је, пп мищљеоу аутпра анализе, бип пправданији и кприснији за реализацију 

ппстављених циљева. С друге стране, аутпри су свесни да би састављаое пптпунпг 

инвентара свих ппслпва кпјима се пбављају извпрне надлежнпсти, кап и свих ппверених 

ппслпва, билп вепма кприснп, али да тај задатак није мпгуће пбавити без дпдатнпг 

ангажпваоа свих министарстава и других пргана државне управе у шијпј се надлежнпсти 

налазе пбласти у кпјима су ппверени ппједини ппслпви ппщтинама и градпвима. У тпм 

дпдатнпм раду би пва анализа мпгла да ппслужи кап ппшетни кпрак и ппщти пквир. Уз 

евидентираое свакпг ппсла, билп би пптребнп да се утврди пбим тих ппслпва и капацитет 

сваке ппщтине и града за оихпвп пбављаое. На тај нашин мпже се сагледати и пценити 

кпји се нпви ппслпви мпгу ппверити, кпјим ппщтинама и градпвима и у кпм пбиму, али и 
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да ли је евентуалнп пптребнп да неки пд ппслпва не буду вище ппверени или да се уместп 

ппвераваоа приступи оихпвпм пунпм децентрализпваоу. 

 

4. Кап дпкументаципна пснпва за пву анализу, ппред Устава, ЗЛС и дугих закпна, 

ппслужили су ппщти акти јединица лпкалне смапуправе (статути, пдлуке п прганизацији 

управе и ппщти акти п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у 

управи), кап и други дпкументи ппщтина и градпва (ппписи ппслпва и слишнп). Према 

ппстигнутпм дпгпвпру у Министарству за државну управу и лпкалну сампуправу, кљушни 

извпр ппдатака за пву анализу и треба да буду наведени акти ппщтина и градпва, јер се у 

оима садрже сви или гптпвп сви ппслпви кпјима се пбављају извпрне надлежнпсти, кап и 

ппверени ппслпви државне управе (дпдуще, не увек исказани најпрецизније и 

најдетаљније). Кап репрезентативни узпрак пдабранп је укупнп 15 ппщтина, градпва и 

градских ппщтина, и тп: три града (Јагпдина, Лескпвац и Шабац), девет ппщтина (Врщац, 

Деспптпвац, Инђија, Кнић, Пирпт, Рекпвац, Сремски Карлпвци, Стара Пазпва и Житпрађа) и 

три градске ппщтине (Врашар, Нпви Бепград и Медиана). Све наведене ппщтине, градпви и 

градске ппщтине су ппказале виспк степен спремнпсти за сарадоу у пвпм ппслу. 

 

5. Пре излагаоа резултата анализе, наппмиое се да су кап пплазни принципи узети у 

пбзир нарпшитп пви: 

(1) Ппстпјаое пдређених јавних ппслпва у надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе 

(ппслпви у сампсталнпм или извпрнпм делпкругу, кпјима пне сампсталнп управљају у 

интересу лпкалнпг станпвнищтва) шини једну пд темељних претппставки за истинску 

лпкалну сампуправу, кпју јаснп изражава Еврппска ппвеља п лпкалнпј сампуправи (шлан 3. 

став 1). Ту претппставку недвпсмисленп пбезбеђују Устав и ЗЛС. У пднпсу на праксу низа 

других земаља у кпјима тп није слушај, неппсреднп Уставпм се гарантују и утврђују пснпвне 

надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе, кпје се затим у ЗЛС детаљније разрађују и 

прпщирују. Питаое је, међутим, у кпјпј мери је та претппставка ппдржана другим 

претппставкама за реализацију сампуправнпг и сампсталнпг пплпжаја лпкалне сампуправе 

у пднпсу на централне власти (ппсебнп, финансијска аутпнпмија у ппгледу пбезбеђеоа 

дпвпљнп извпра средстава и сппствене импвине) и управљашким капацитетима самих 

лпкалних заједница. Тим другим претппставкама се пва анализа не бави. 

(2) Надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе у Србији, какп пне у извпрнпм, такп и пне у 

ппверенпм делпкругу, вепма су брпјне, разнпрпдне (у ппгледу пбласти у кпјима су 

утврђене) и реалнп знашајне. Кап щтп се на тп шестп указује, те надлежнпсти ипак су у 

знашајнпј мери пгранишене закпнпдавнпм интервенцијпм, кпја у низу питаоа није 

прпнащла најбпљу меру између пптребе да лпкална сампуправа ужива слпбпду 

пдлушиваоа и иницијативе у рещаваоу сппствених прпблема, на једнпј страни, и пптребе 

да се пшувају претппставке за легалнп и легитимнп функципнисаое институција лпкалне 
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сампуправе, пднпснп да се спреши ппаснпст пд „губитка кпнтрпле“ и пбезбеди ппщтпваое 

једнакпсти грађана и приближнп исти степен уживаоа људских права свим грађанима, на 

другпј страни. 

(3) Мпнптипски приступ утврђиваоу надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе (уз 

знашајан изузетак градпва) на свпј нашин птвара дилеме п капацитетима разлишитих 

ппщтина и градпва за дпбрп управљаое, пднпснп за квалитетнп, пптпунп и ефикаснп 

пбављаое свих ппслпва кпји су им утврђени у надлежнпст. Принцип „свима исте 

надлежнпсти“ пщтрп се сукпбљава са реалнп великим разликама у екпнпмским, 

кадрпвским и другим мпгућнпстима ппјединих ппщтина и градпва. С тим у вези, ни 

мпнптипска прганизација ппщтина и градпва не иде у прилпг изналажеоу раципналнијег 

мпдела лпкалне сампуправе у Србији. Те шиоенице и оихпве ппследице ппказују се кап 

крупна препрека даљпј децентрализацији, за кпју је изражена спремнпст у Стратегији 

рефпрме државне управе, Наципналнпј стратегији пдрживпг развпја и другим стратещким 

дпкументима Владе. 

(4) Кпнашнп, надлежнпсти лпкалне сампуправе не представљају ниппщтп статишкп, већ 

првенственп једнп динамишкп питаое. Пне су биле и убудуће мпрају бити ппдлпжне 

прпменама и сталнпм усаврщаваоу какп би се пптимизирале и прилагпђавале стварним 

пптребама у сталнп прпменљивим пкплнпстима. Ппшев пд 2002. гпдине, надлежнпсти 

лпкалне сампуправе су знатнп прпщирене, а такпђе је увећан и пбим ппверених ппслпва. 

Тренд щиреоа надлежнпсти лпкалне сампуправе је пнај кпји пшигледнп треба следити уз 

тпме сразмернп ппвећаое оених управљашких капацитета, али не пп сваку екпнпмску 

цену, без пдгпварајуће кпнтрпле и уз затвараое пшију пред нераципналнпстима.   

 

I Основне карактеристике надлежности јединица локалне самоуправе 

 

6. Јединице лпкалне сампуправе су ппщтине (150), градпви (23) и град Бепград. 

Надлежнпсти ппщтина у оихпвпм извпрнпм делпкругу утврђене су Уставпм (шлан 190) и 

пптпм кпнкретизпване и прпщирене у 39 ташака шлана 20. ЗЛС.1 Ппщтине врще и ппверене 

ппслпве државне управе, кпји им се ппверавају ппсебним закпнима п уређеоу ппјединих 

пбласти (тзв. сектпрски закпни).  

Градпви врще све надлежнпсти ппщтина, а уз оих и дпдатне надлежнпсти и ппверене 

ппслпве кпји су им ппверени закпнпм.2 Кап једину дпдатну надлежнпст градпва, ЗЛС 

утврђује правп градпва да, у складу са закпнпм, пбразују кпмуналну пплицију и да 

пбезбеде и прганизују врщеое ппслпва кпмуналне пплиције. Надлежнпсти града 

                                                           
1
 Пви шланпви Устав и ЗЛС дати су у Прилпгу 1. 

2
  „Град има надлежнпсти кпје су Уставпм и закпнпм ппверене ппщтини, а закпнпм му се 

мпгу ппверити и друге надлежнпсти“ (шлан 189. став 3. Устава). 



 4 

Бепграда, ппред надлежнпсти ппщтина и градпва, пбухватају и друге ппслпве кпји су му 

ппверени Закпнпм п главнпм граду (тп су пдређени ппслпви у пбластима впдппривреде, 

државних путева, защтите пд ппжара и медија).3 

 

7. Надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе из извпрнпг делпкруга се у закпнпдавству 

Србије, тј. у правнпм смислу, схватају кап правп и дужнпст тих јединица (оихпвих грађана 

и пргана), да ппд надзпрпм централних власти (кпји се искљушивп прпстире на кпнтрплу 

уставнпсти и закпнитпсти) пбављају све или самп пдређене ппслпве кпјима се те 

надлежнпсти пстварују.4 Ппслпве из извпрнпг делпкруга су ппщтине и градпви дужни да 

сами финансирају, с тим щтп имају правп на ппмпћ из државнпг бучета када немају 

дпвпљнп сппствених средстава.  

За разлику пд тпга, ппслпви шије се врщеое ппверава јединицама лпкалне сампуправе 

искљушивп су ппједини државни управни ппслпви, пстају и даље ппслпви државе и пна је 

дужна да пбезбеди средства за оихпвп пбављаое, оени пргани (министарства и други 

пргани државне управе) су пдгпвпрни за пбављаое тих ппслпва, па је и надзпр државе над 

врщеоем тих ппслпва пптпун (ппред уставнпсти и закпнитпсти, прпстире се и на 

целисхпднпст пбављаоа ппслпва).  

Дакле, кпд извпрнпг делпкруга се ради п сппственим надлежнпстима ппщтина и градпва и 

ппслпвима кпјима се те надлежнпсти пстварују, дпк се кпд ппверених ппслпва ради 

искљушивп п ппверенпм управнпм ппслу из надлежнпсти државе, кпји се пбавља у име 

државе и кпји пна мпже пдузети ппјединим или свим ппщтинама и градпвима.  

Ппслпви кпје пбављају ппщтине и градпви су, према тпме, двпјне припрпде – сппствени и 

ппверени. Међутим, ппстпји некпликп прпблема у пракси кпји замагљују тп разликпваое. 

Најпре, систем финансираоа лпкалне сампуправе је такав да тпме битнп дппринпси, јер се 

оиме не пружа јасна рашуница п тпме кпликп се средстава ппщтинама и градпвима 

дпдељује кап трансферна средства за пбављаое сппствених надлежнпсти, а кпликп за 

пбављаое ппверених ппслпва (щтп би билп сагласнп уставнпј кпнцепцији и Закпну п 

финансираоу лпкалне сампуправе, шлан 3). Птуд те две врсте ппслпва нису ни ташнп 

измерене пп пбиму, нити функципналнп раздвпјене, а с друге стране, питаое је да ли би 

таквп раздвајаое мпглп и да се изведе увек на раципналан и дпследан нашин. 

                                                           
3
  „Град Бепград има надлежнпсти кпје су Уставпм и закпнпм ппверене ппщтини и граду, а 

закпнпм п главнпм граду мпгу му се ппверити и друге надлежнпсти“ (шлан 189. став 5. Устава). 
4
  Када је надлежнпст пдређена кап надлежнпст пдређенпг пргана власти или нивпа јавне 

власти, пна пзнашава оегпвп правп (пвлащћеое) и дужнпст (пбавезу) да пбавља ппслпве кпјима се 
та надлежнпст изврщава, без права других да узурпурају ту надлежнпст. Свака надлежнпст се 
реализује пбављаоем једнпг или вище ппслпва (нпрмативних, управних и других), зависнп пд оене 
прирпде. Пна мпже бити пптпуна или утврђена кап непптпуна, тј. кап један или вище ппслпва 
кпјима се пстварује. 
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8. Приликпм утврђиваоа надлежнпсти и ппвераваоа ппслпва, кап щтп је наппменутп у 

Увпду, кпристи се мпнптипски приступ, такп да све ппщтине и градпви имају исте 

надлежнпсти и исте ппверене ппслпве. Изузетак пд тпг правила представља кпмунална 

пплиција, за кпју ппстпји надлежнпст самп у градпвима, кап и шетири ппменуте 

надлежнпсти града Бепграда. Уз тп, ппстпје маои изузеци у ппгледу ппверених ппслпва 

(нпр. ппслпви матишних коига кпје пбављају пдређене ппщтине и градпви за ппдрушја 

ппјединих ппщтина са теритприје АП Кпспвп и Метпхија).  

 

9. Сви ппслпви у извпрнпм делпкругу јединица лпкалне сампуправе шине оихпв пбавезни 

делпкруг, щтп знаши да ппстпји не самп правп, већ и дужнпст оихпвпг пбављаоа (пбавеза 

да се прекп пргана, прганизација и служби пбезбеди пбављаое тих надлежнпсти). У тпм 

смислу се изјащоава и шлан 2. ЗЛС.5 Тп истпвременп знаши да не ппстпје такве 

надлежнпсти кпје би шиниле дпбрпвпљни делпкруг, у вези са кпјима би ппщтина и град 

мпгли да сами пдлуше да ли ће их пбављати или не. Наравнп, ппједине ппщтине и градпви 

неће пбављати све надлежнпсти (и ппверене ппслпве) када за тим не ппстпји фактишка 

пптреба (нпр. нема избеглих и расељених лица на теритприји ппщтине или нема ппдрушја 

са прирпдним лекпвитим свпјствима).  

С друге стране, ппследице непбављаоа ппјединих надлежнпсти из извпрнпг делпкруга 

нису изришитп предвиђене (изузев у три специфишна слушаја у кпјима мпже дпћи дп 

распущтаоа скупщтине ппщтине, пднпснп града, кап и у слушају неспрпвпђеоа избпра или 

изпстанка кпнституисаоа скупщтине у закпнскпм рпку).  Разлишитп пд тпга, акп се не би 

пбављали ппједини ппверени ппслпви, надлежни државни прган дужан је да предузме 

мере да се тп пбезбеди. 

 

10. Кпд димензипнираоа ппјединих надлежнпсти у извпрнпм делпкругу самп маои деп 

тих надлежнпсти је ташнп ппредељен у Уставу и ппсебнп у ЗЛС, такп щтп је наведен ппсап 

кпји се пбавља (нпр. дпнпщеое статута, бучета и ппјединих планпва, пбразпваое пргана, 

прганизација и служби за пптребе ппщтине, врщеое надзпра, пдређиваое ерпзивних 

ппдрушја, прпписиваое прекрщаја, спрпвпђеое исељеоа бесправнп усељених лица у 

станпве и слишнп). Кпд већине надлежнпсти су, уместп тпга, кприщћени пписни ппјмпви 

(правни стандарди), какви су: „уређује и пбезбеђује“, „пбавља ппслпве“, „ствара услпве“, 

„прганизује“, „стара се п“, „стара се и пбезбеђује услпве“, „ппдстише и ппмаже“ и слишни.  

У пба слушаја је препущтенп пдгпварајућим закпнима да ташнп ппределе услпве ппд кпјима 

ће се пбављати сваки пд ппјединих ппслпва (први слушај), пднпснп врсте ппслпва и услпве 

                                                           
5
  „Лпкална сампуправа је правп грађана /.../ и правп и сппспбнпст пргана лпкалне 

сампуправе да, у границама закпна, уређују ппслпве и управљају јавним ппслпвима кпји су у 
оихпвпј надлежнпсти и пд интереса за лпкалнп станпвнищтвп“. 
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ппд кпјима ће се пни пбављати (дуги слушај). Практишнп, тп знаши да су извпрне 

надлежнпсти реткп кпмплетне, а и када су такве да се увек пбављају ппд услпвима и у 

мери пдређенпј пдгпварајућим сектпрским закпнпм. Птуд фпрмула (увпдна решеница) у 

пдредбама Устава и ЗЛС кпјима се утврђују надлежнпсти ппщтина и градпва гласи: 

„ппщтина, прекп свпјих пргана, у складу са закпнпм“, пднпснп „ппщтина, прекп свпјих 

пргана, у складу са Уставпм и закпнпм“ (па се пнда навпди пппис надлежнпсти). Такп, на 

пример, ппщтина ће у пствариваоу свпје надлежнпсти кпја је Уставпм дефинисана кап 

„стараое п задпвпљаваоу пптреба грађана у пбласти прпсвете“ имати пнај пбим ппслпва 

кпји су јпј ппредељени ЗЛС и закпнима кпји уређују пбласт прпсвете, и те ће ппслпве 

пбављати ппд услпвима прпписаним тим закпнима.  

На једнпј страни, тп пствариваоу надлежнпсти лпкалне сампуправе пбезбеђује пптребан 

легалитет, шини га у великпј мери једнппбразним и гарантује предуслпве за једнакпст 

грађана пред прганима лпкалне сампуправе. Тај исти приступ, на другпј страни, шини да 

надлежнпсти буду прилишнп крутп и детаљнп услпвљене закпнпм, збпг шега ппщтинама и 

градпвима у врщеоу ппслпва из свпје надлежнпсти пстаје самп пнпликп слпбпде 

(дискреципнпг прпстпра) кпликп им закпни пстављају, а тп је пп правилу недпвпљнп. Исти 

приступ шини да надлежнпсти буду ппкретљиве у зависнпсти пд дпнпщеоа нпвих или 

прпмена ппстпјећих закпна у пбластима у кпјима су ппједине пд надлежнпсти утврђене.  

 

11. За разлику пд пписане ситуације са надлежнпстима у извпрнпм делпкругу, ппслпви 

кпје ппщтине и градпви пбављају кап ппверене су увек димензипнирани закпнпм, управп 

затп щтп се ту ради п ппвераваоу ппјединих ппслпва државне управе, а не п пренпсу 

надлежнпсти. Пвде важе јединствени стандардни ппступци за пбављаое ппслпва, уз 

минималну дпзу тплерисаоа слпбпде ппщтина и градпва да прилагпде нашин пбављаоа 

ппслпва лпкалним приликама и пптребама.  

 

12. Надлежнпсти ппщтина и градпва пдређене су метпдпм енумерације (набрајаоа), пп 

кпме су у оихпвпј надлежнпсти самп пне изришитп ппбрпјане у Уставу и закпну. Други 

мпгући приступ, кпји није кприщћен, састпјап би се у тзв. метпду генералне клаузуле, пп 

кпме би вредила ппщта претппставка да су у надлежнпсти ппщтина и градпва сви пни 

ппслпви кпји нису изришитп утврђени у надлежнпст вищих јавних власти. Први метпд је 

извеснији и традиципналнп се кпристи у нащем правнпм систему за расппделу 

надлежнпсти између теритпријалних јединица. 

Устав у шлану 177. прпписује ппщте правилп за разгранишеое надлежнпсти између 

Републике, аутпнпмних ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе на следећи нашин: 

„Јединице лпкалне сампуправе надлежне су у питаоима кпја се, на сврсисхпдан нашин, 

мпгу пстваривати унутар јединице лпкалне сампуправе, а аутпнпмне ппкрајине у 

питаоима кпја се, на сврсисхпдан нашин, мпгу пстваривати унутар аутпнпмне ппкрајине, у 
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кпјима није надлежна Република Србија. Кпја су питаоа пд републишкпг, ппкрајинскпг и 

лпкалнпг знашаја пдређује се закпнпм.“ Према шлану 190. став 1. ташка 8. Устава, „ппщтина 

пбавља и друге ппслпве пдређене закпнпм“, а према ЗЛС (шлан 20. ташка 39) ппщтина 

„пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу са Уставпм, 

закпнпм и статутпм“.  

Дакле, Устав јаснп утврђује, а ЗЛС ппнавља, да се нпви ппслпви у надлежнпсти лпкалне 

сампуправе мпгу пдређивати и закпнима, без пптребе уставне ревизије. Тиме је јаснп 

птвпрен пут и афирмисана мпгућнпст закпнпдавца да пдлушује п даљпј децентрализацији и 

такп прпщирује надлежнпст ппщтина и градпва.  

Ппсебнп интересантнпм шини се мпгућнпст евентуалнпг прпщириваоа надлежнпсти 

лпкалне сампуправе у питаоима кпја су пд неппсреднпг интереса за грађане, а кпји нису 

Уставпм и закпнпм уврщтена у надлежнпст щирих заједница, па ни у надлежнпст лпкалне 

сампуправе. Тп би мпгли бити ппслпви кпји су специфишни самп за ппједине лпкалне 

заједнице, или су нпви пп времену настанка, или их закпнпдавац из некпг разлпга није 

укљушип у делпкруг ппщтина и градпва, нити аутпнпмне ппкрајине и државе. За такве 

ппслпве би вредела претппставка надлежнпсти „пп пстатку“ (резидуална надлежнпст) у 

кприст лпкалне сампуправе, све дпк их евентуалнп щире заједнице не укљуше у свпј 

делпкруг. Та претппставка је сагласна принципу супсидијарнпсти, али се шини да оу 

цитиране пдредбе Устава и ЗЛС директнп не ппдржавају. 

 

13. Статути и други ппщти акти ппщтина и градпва не представљају, према тпме, 

сампсталне правне извпре кпјима би се мпгле утврђивати нпве надлежнпсти, псим пних 

утврђених Уставпм и закпнпм. Оихпв дпмет у пднпсу на надлежнпсти исцрпљује се у: 

 ппнпвнпм навпђеоу уставних и закпнских надлежнпсти,6 

 ближем уређиваоу ппслпва из круга уставних и закпнских надлежнпсти7 и 

 ппсебнп у прпписиваоу пблика, услпва и нашина пбављаоа ппслпва из круга 
уставних и закпнских надлежнпсти.8  

 

                                                           
6
  „Статутпм се уређују нарпшитп: права и дужнпсти јединице лпкалне сампуправе и нашин 

оихпвпг пствариваоа...“ (ппшетак става 2. шлана 11. ЗЛС). 
7
  Правп и дужнпст ппщтина да, у складу са Уставпм и закпнпм, ближе уреде ппједине 

ппслпве из свпје надлежнпсти изришитп је утврђенп у вези са већим брпјем надлежнпсти из шлана 
190. Устава и шлана 20. ЗЛС. Таква пвлащћеоа су дефинисана изразима „уређује“, „дпнпси“ 
пдређени ппщти акт, „утврђује“, „пдређује“ и „прпписује“. Иста врста пвлащћеоа ппстпји и кпд 
неких других надлежнпсти кпје ппдразумевају врщеое пснивашких права или стараое п некпм 
питаоу. 
8
  „Ппщтина статутпм и ппщтим актпм ближе уређује нашин, услпве и пблике врщеоа права и 

дужнпсти из свпје надлежнпсти“ (шлан 19. ЗЛС). 
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Далекп знашајнија улпга статута и других ппщтих аката ппщтина и градпва пгледа се у 

уређиваоу прганизације и рада сппствених пргана и служби, нашина ушещћа грађана у 

управљаоу ппслпвима из надлежнпсти лпкалне сампуправе и других питаоа. 

 

14. Исти круг надлежнпсти и ппверених ппслпва (уз наведене маое разлике) и исти 

пснпвни изглед пргана ппщтина и градпва требалп би да имају за резултат и у пснпви 

вепма слишну прганизацију управе и служби ппщтина и градпва. Следственп тпме и 

признатпм праву на самппрганизпваое, а у зависнпсти пд пбима ппслпва, пптреба 

грађана, карактеристика ппјединих ппдрушја и других пбјективних услпва, ппщтине и 

градпви су утврдили прганизацију свпје управе и служби. Птуд се у ппщтинама кпје су 

слишне пп наведеним карактеристикама најшещће и среће слишна унутращоа 

прганизаципна структура управе (пдељеоа и пдсеци унутар јединственпг пргана управе) и 

служби. Слишна пцена вреди и за уппредиве градпве. 

Међутим, пд излпженпг ппщтег запажаоа пдступа не такп мали брпј слушајева у кпјима се 

јаснп упшава да на усппстављаое лпкалне управне структуре нису увек утицали самп 

пбјективни разлпзи, већ и извесне субјективне, пплитишке и друге прпизвпљнпсти, кпје су 

неминпвнп изрпдиле брпјне нераципналнпсти. Примере за тп нећемп пвде именпвати, 

али је немпгуће не запазити да унутращоа прганизаципна структура управе (и брпј 

заппслених) између вепма слишних лпкалних заједница мпгу да се разликују шак и у пднпсу 

1:5 и вище. Наведене разлике не мпгу се, при тпм, дпвести у јасну кпрелацију са бпљим 

квалитетпм врщеоа надлежнпсти и пружаоа услуга грађанима. Али, такве разлике сасвим 

јаснп се мпгу дпвести у везу са увећаним трпщкпвима кпје стварају државнпм бучету, 

пднпснп ппреским пбвезницима шитаве земље. Птуд се неминпвнп намеће питаое 

усппстављаоа неке врсте стандарда, кпје би мпгла да садржи једна метпдплпгија за 

пдређиваое пптималнпг брпја заппслених и пптимални мпдели за унутращоу 

прганизацију управе и служби. Увпђеое таквих стандарда мпглп би бити ппдржанп 

финансијским инструментима, какп би се спрешиле ппстпјеће нераципналнпсти и смаоили 

јавни трпщкпви.   

 

15. Надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе и ппверене ппслпве кпје пбављају није 

мпгуће ппсматрати изплпванп пд надлежнпсти щирих заједница (аутпнпмне ппкрајине и 

државе). Тп нарпшитп збпг шиоенице да ппщтине и градпви пбављају самп деп укупних 

ппслпва јавних власти (ппслпве пд лпкалнпг знашаја), али и збпг шиоенице да се закпнима 

битнп ппредељују сви или већина битних садржаја лпкалних ппслпва, а ппнекад шак и 

нашин прганизпваоа у лпкалним заједницама за пбављаое тих ппслпва (нпр. у виду 

пбразпваоа ппсебне службе).  
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Генералнп гледанп, стише се пснпван утисак да ппстпјећа расппдела надлежнпсти између 

разлишитих нивпа јавних власти пати пд извесних несаврщенпсти кпје се пдражавају не 

самп на кпмпликпванпст административних прпцедура и структура, већ и на укупан 

квалитет пбављаоа ппслпва јавних власти. Међу таквим недпстацима, ппсебнп се истишу 

пви: нејаснпће и непрецизнпсти у утврђиваоу ппјединих надлежнпсти на свим нивпима 

власти, преплитаое и дуплираое надлежнпсти, сувищнп цепкаое надлежнпсти између 

два или сва три нивпа власти или између вище пргана истпг нивпа власти, ппстпјаое 

извесних надлежнпсти кпје се уппщте не врще или их врще други пргани уместп пних кпји 

су прпписима пзнашени, застареле, скупе и неусаглащене прпцедуре и превище дуги 

рпкпви за пбављаое ппјединих ппслпва.  

Све ппменуте и евентуалне друге слабпсти и недпстаци у утврђиваоу надлежнпсти мпрале 

би бити брижљивп и ефикаснп птклпоене приликпм дпнпщеоа нпвих закпна или измена 

и дппуна ппстпјећих. С тим у вези, прпцес регулатпрне рефпрме и реализација циљева 

ппстављених Стратегијпм регулатпрне рефпрме у Републици Србији за перипд пд 2008. дп 

2011. гпдине9 требалп би да имају неппсредан пдраз на надлежнпсти ппщтина и градпва и 

оима ппверене ппслпве. 

 

16. Кпнашнп, мада не и ппследое пп знашају, јесте питаое п услпвљенпсти ппстпјећег 

стаоа надлежнпсти ппщтина и градпва са традиципналним и савременим 

карактеристикама управнпг и пплитишкпг система Србије. Та веза је утицајна на вище 

нашина и пна се не мпже ниппщтп игнприсати када се расправља п ппстпјећим или нпвим 

надлежнпстима или п раципналнпсти и ефикаснпсти управних капацитета лпкалних 

заједница. Неке пд надлежнпсти лпкалних заједница су, наиме, управп такве какве јесу 

збпг тпга щтп их услпвљавају щири системи, кап щтп су и неке пд нераципналнпсти и 

других слабпсти у лпкалнпј управнпј структури самп пдраз нераципналнпсти и слабпсти у 

државнпј управнпј структури.  

Слишнп стпји и са пдликама пплитишкпг, ппсебнп партијскпг и избпрнпг система. На 

пример, недпстаци у нашину избпра пдбпрника и раду представнишкпг и два изврщна 

пргана или у управљаоу и функципнисаоу лпкалних јавних предузећа су исте прирпде и 

имају исте узрпке кап и у слушају државних парламентарних избпра, пднпснп државних 

јавних предузећа. Зависнпст изабраних лица у лпкалним заједницама искљушивп пд свпјих 

пплитишких партија, а не пд успеха у пствариваоу функција и задпвпљства грађана 

оихпвим радпм,  сасвим је пшигледна и пд великпг утицаја на слабпсти у пствариваоу 

надлежнпсти лпкалне сампуправе. Недпвпљнп кпнтрплисана мпћ пплитишких странака, 

оихпвп власнищтвп над ппсланишким нандатима и изпстанак кпнтрпле над 

                                                           
9
  Међу тим циљевима су смаоиваое административних трпщкпва, убрзаваое и редукпваое 

административних прпцедура, увпђеое „једнпщалтерскпг система“ и други, а пни треба да се 
пстваре и стављаоем ван снаге или изменама неефикасних прпписа. 
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финансираоем тих странака, заједнп са ращиренпм кпрупцијпм у друщтву, самп су неки 

пд дпминантних узрпка таквих слабпсти.  

Тп впди закљушку да се низ недпстатака у пствариваоу надлежнпсти на лпкалнпм нивпу 

тещкп мпже птклпнити изплпваним акцијама кпје би се предузимале самп на лпкалнпм 

нивпу, већ да је тп мпгуће првенственп целпвитим рефпрмама у управнпм и пплитишкпм 

систему шитаве земље. У тпме треба ппсебну пажоу ппклпнити изналажеоу адекватних 

рещеоа за лпкални нивп.  

 

17. Изван дпсадащоих наппмена п пснпвним карактеристикама надлежнпсти јединица 

лпкалне сампуправе пстала је шиоеница да ппщтине и градпви на теритприји аутпнпмне 

ппкрајине, ппред надлежнпсти у извпрнпм делпкругу и ппслпва кпји су им закпнпм 

ппверени пд стране државе, мпгу да пбављају и ппједине ппверене ппслпве из пквира 

права и дужнпсти аутпнпмне ппкрајине. Та је мпгућнпст изришитп предвиђена шланпм 178. 

став 2. Устава и шланпм 4. став 2. ЗЛС. Ппвераваое таквих ппслпва врщи се ппщтим актпм 

аутпнпмне ппкрајине, уз пбезбеђиваое средстава за оихпвп пбављаое. Наппмиоемп да 

ће пва врста ппслпва, збпг оихпвих ппсебнпсти и реалнп маоег пбима, углавнпм пстати 

изван пажое у анализи надлежнпсти пп пбластима кпја следи. 

 

II Посебне анализе надлежности по појединим областима 

 

18. Све надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе мпгуће је груписати у већи или маои 

брпј пбласти. За сврхе пве анализе кпристили смп упбишајенп груписаое тих ппслпва у 

ппщтинскпј и градскпј управи и службама, кпје ппшива на стандардним прганизаципним 

принципима (реални респрни принцип, реални функципнални принцип и перспнални 

принцип, уз известан знашај теритпријалнпг принципа). Мада примена тих принципа у 

пракси даје маое или вище разуђену унутращоу прганизаципну структуру ппщтинске и 

градске управе (п шему је билп реши), на пснпву прпсешне прганизаципне структуре 

пдређене су пбласти у пквиру кпјих је прганизпвана анализа надлежнпсти кпја следи. Да 

би анализа била кпмплетнија, ипак је прпщирена са јпщ две групе надлежнпсти, пд кпјих 

се једна налази на ппшетку (уређиваое сппствене прганизације и друге нпрмативне и 

ппщте надлежнпсти), а друга на крају (пстале надлежнпсти). Такп је дпбијенп укупнп 10 

група надлежнпсти, пд кпјих се све, изузев прве и ппследое, ппклапају са упбишајеним 

управним пбластима. Сумарни приказ пвх група надлежнпсти дат је у Прилпгу 2. 

 

 



 11 

2.1. Уређиваое сппствене прганизације и друге нпрмативне и ппщте 
надлежнпсти 

 

19. Ппстпји један брпј надлежнпсти у извпрнпм делпкругу ппщтина и градпва, пднпснп 

ппслпва кпје у пствариваоу тих надлежнпсти пбављају оихпви пргани, а кпје се не мпгу 

уврстити у стандардне управне пбласти. Пп знашају, такве надлежнпсти и ппслпви мпгу се 

најпре излпжити. Тп су следеће надлежнпсти и ппслпви: 

 Дпнпщеое статута ппщтине и града. Оиме се уређују права и дужнпсти 
ппщтине и града и нашин оихпвпг пствариваоа, утврђује брпј пдбпрника у 
скупщтини (у пквиру закпнпм утврђенпг најмаоег и највећег брпја),10 уређује 
псниваое и рад месних заједница и других пблика месне сампуправе, утврђује 
брпј радних тела скупщтине, нашин избпра и права и дужнпсти председника и 
шланпва тих тела, уређују ппслпви кпје пбавља председник скупщтине и друга 
питаоа пд знашаја за ппщтину и град (п кпјима ће бити ппсебнп реши). 
Статутпм града се, ппред тпга, мпже предвидети да се на теритприји града 
пбразују две или вище градских ппщтина и ппслпви из надлежнпсти града кпје 
врще градске ппщтине. 

 Уређиваое прганизације и рада пргана и служби. Статутпм се, у складу са ЗЛС, 
ближе уређују прганизација и рад свих пргана ппщтине и града: скупщтине 
ппщтине/града, председника ппщтине, пднпснп градпнашелника, 
ппщтинскпг/градскпг већа и ппщтинске/градске управе.11 Скупщтина је 
надлежна да ппслпвникпм детаљнп уреди нашин припремаоа свпјих седница, 
впђеоа и рада седница и друга питаоа везана за свпј рад.12 Пна дпнпси и 
пдлуку п прганизацији ппщтинске/градске управе, дпк ппщти акт п 
унутращоем уређеоу и систематизацији управе дпнпси нашелник управе уз 
сагласнпст ппщтинскпг/градскпг већа. Ппред наведених пргана, ЗЛС је 
предвидеп пбавезнп псниваое савета за међунаципналне пднпсе, и тп у свим 
ппщтинама и градпвима кпји имају наципналнп мещпвити састав. Исти закпн 
је предвидеп мпгућнпст псниваоа институције защтитника грађана (лпкалнпг 
пмбудсмана) и пдредип оегпву пснпвну улпгу.13 Даље, ппщтине и градпви 

                                                           
10

  Ппщтина и град су дужни да прганизују и спрпведу избпре за пдбпрнике, у складу са 
закпнпм кпји уређује ппступак тих избпра. 
11

  Скупщтина је највищи прган и врщи пснпвне функције лпкалне власти (нпсилац је 

нпрмативне функције, избпрне и других функција). Председник ппщтине, пднпснп градпнашелник, 

јесте нпсилац изврщне функције у ппщтини/граду, а ппщтинскп/градскп веће је други изврщни 

прган у ппщтини/граду, кпји уз деп изврщне функције има знашајан деп предлагашке функције. 

Ппщтинска/градска управа је нпсилац управне функције из извпрне надлежнпсти ппщтине и града 

и, уз тп, изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп ппщтини/граду.   

12
  Рад скупщтине ппдразумева ппслпве планираоа рада, прганизпваоа, припремаоа и 

пдржаваоа седница скупщтине и оених радних тела, припремаоа нацрта аката кпје дпнпси 
скупщтина, правнп пбликпваое и пбјављиваое усвпјених аката, кап и инфпрмисаое п раду 
скупщтине и оених радних тела. 
13

  Лпкални защтитник грађана ппстпји у свега 14 ппщтина, градпва и градских ппщтина, и тп у 
три ппщтине (Бешеј, Башка Тпппла и Смедеревска Паланка), седам градпва (Бепград, Зреоанин, 



 12 

мпгу пснивати предузећа, устанпве и друге прганизације кпје врще јавну 
службу, кап и јавне агенције (видети наредне две ппдташке). Затим је у 
закпнима утврђена пбавеза псниваоа јпщ неких ппсебних служби или тела, 
пднпснп пбавеза ппсебнпг прганизпваоа за пбављаое пдређених ппслпва (п 
шему ће бити реши кпд пве и других група надлежнпсти). 

 Осниваое јавних служби. Правп је ппщтина и градпва да, ради пствариваоа 
свпјих надлежнпсти и задпвпљаваоа пптреба лпкалнпг станпвнищтва, 
пснивају јавне службе, у складу са сектпрским закпнима. Такве службе мпгу 
ппстпјати кап лпкална јавна предузећа (у пбласти кпмуналних делатнпсти, 
пдржаваоа стамбених зграда, уређеоа и кприщћеоа грађевинскпг земљищта 
и ппслпвнпг прпстпра, изградое и пдржаваоа лпкалних и некатегприсаних 
путева) и кап устанпве (у пбластима спцијалне защтите, културе и других 
друщтвених делатнпсти). Када се такве јавне службе предвиде статутпм, 
скупщтине ппщтине/града уређују услпве и нашин пбављаоа оихпве 
делатнпсти (укљушујући цене кпмуналних услуга), именују и разрещавају 
директпре и шланпве управних и надзпрних пдбпра и дају сагласнпст на 
оихпве статуте и прпграме рада, а ппщтинска/градска управа врщи управни 
надзпр над оихпвим радпм. 

 Осниваое јавних агенција. Правп ппщтина и градпва да пснивају свпје јавне 
агенције уређенп је Закпнпм п јавним агенцијама (2005). Актпм п псниваоу 
агенције пдређује се кп у име ппщтине/града врщи права псниваша, кпје 
ппслпве пбавља агенција и какп се врщи надзпр над оеним радпм. 

 Неппсреднп ушещће грађана у управлаоу ппслпвима лпкалне сампуправе. 
Статутпм ппщтине/града уређује се нашин на кпји грађани управљају 
ппслпвима из надлежнпсти ппщтине и града и услпви за ппкретаое грађанских 
иницијатива, а скупщтина ппщтине/града се изјащоава п предлпзима 
садржаним у грађанским иницијативама и расписује ппщтински/градски 
референдум и референдум на делу теритприје ппщтине/града. Пна утврђује и 
предлпг пдлуке п сампдппринпсу, п кпјпј се грађани пптпм изјащоавају на 
референдуму. 

 Друге нпрмативне и избпрне надлежнпсти скупщтине. Кап нпсилац 
нпрмативне функције, скупщтина ппщтине/града има надлежнпсти и за 
дпнпщеое низа других ппщтих аката п кпјима ће бити реши кпд пбраде 
наредних група надлежнпсти.14 Пна је и нпсилац знашајних избпрних 
надлежнпсти: бира и разрещава председника ппщтине, пднпснп 
градпнашелника, и оихпвпг заменика; бира и разрещава шланпве 
ппщтинскпг/градскпг већа; бира и разрещава председника и заменика 
председника скупщтине; ппставља и разрещава секретара скупщтине; и друге. 

 Стараое п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских и маоинских 
права. Пва надлежнпст ппщтине/града је пстала недпвпљнп разрађена у 
закпнима, кап и у статутима ппщтина и градпва, изузев када се ради п 
маоинским правима. Несппрнп је да су ппщтински пргани дужни да ппщтују 
људска права, да пружају управну защтиту тим правима, кап и да разматрају 

                                                                                                                                                                             
Крагујевац, Краљевп, Нищ, Субптица и Шабац) и у шетири градске ппщтине (Впждпвац, Врашар, 
Грпцка и Ракпвица). 
14

  Лпкални прпписи мпрају бити пбјављени пре ступаоа на снагу, пптпадају ппд кпнтрплу 
уставнпсти и закпнитпсти и мпрају испуоавати друге захтеве кпје намеће владавина права. 
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представке и притужбе грађана на свпј рад. За маоинска права наппменута је 
пбавеза псниваоа савета за међунаципналне пднпсе, а на та права се пднпсе и 
наредне две ппдташке. 

 Утврђиваое језика и писама наципналних маоина кпји су у службенпј 
упптреби на теритприји ппщтине/града. Пва се надлежнпст реализује у 
складу са закпнпм п службенпј упптреби језика и писама. 

 Јавнп инфпрмисаое пд лпкалнпг знашаја. Ппщтина и град имају правп и 
дужнпст да се старају п јавнпм инфпрмисаоу пд лпкалнпг знашаја, да 
пбезбеђују услпве за јавнп инфпрмисаое на српскпм језику и језику 
наципналних маоина кпји се кпристи на оихпвпј теритприји, кап и да пснивају 
телевизијске и радип-станице ради извещтаваоа на језику наципналних 
маоина кпји је у службенпј упптреби на оихпвпм ппдрушју или када тп 
представља дпстигнути нивп маоинских права. 

 Защтита лпкалне сампуправе. Ппщтина и град су надлежни да прганизују 
врщеое ппслпва правне защтите свпјих права и интереса, кап и да кпристе 
правна средства за защтиту лпкалне сампуправе пд ппсезаоа државних власти 
и пргана аутпнпмне ппкрајине (шлан 193. Устава и шл. 95. и 96. ЗЛС). 

 Сарадоа и удруживаое. Признатп је правп ппщтина и градпва да међуспбнп 
сарадјују и удружују се, да удружују средства и пбразују заједнишке пргане, 
предузећа, устанпве и друге прганизације и службе, да сарађују са јединицама 
лпкалне сампуправе других држава, да пснивају свпја удружеоа и сарађују са 
невладиним, хуманитарним и другим прганизацијама.15 

 Симбпли ппщтине и града. Статутпм ппщтине/града уређују се оихпви 
симбпли (име, грб и другп пбележје) и упптреба тих симбпла, а скупщтина даје 
сагласнпст за оихпву упптребу. 

 Службе правне ппмпћи и мирпвна већа. Ппщтина и град прганизују службу 
правне ппмпћи грађанима и уређују прганизацију и рад мирпвних већа. 

 Управљаое импвинпм. Пргани ппщтине и града управљаће импвинпм 
ппщтине и града ппщтп им пна буде пренета на управљаое, а дп тада кпристе 
средства у државнпј свпјини (кпја су им дата на кприщћеое) и старају се п 
оихпвпм пшуваоу и увећаоу.16 

 Однпси са прганима Републике и аутпнпмне ппкрајине. Ппщтине и градпви 
имају правп да дају мищљеоа п закпнима кпјима се уређују питаоа пд 
интереса за лпкалну сампуправу. Такпђе, имају правп да дају државним и 
ппкрајинским прганима иницијативе за уређиваое пднпса и рещаваое питаоа 
пд интереса за лпкалну сампуправу, да ппднпсе представке и дају предлпге у 
ппгледу ппступаоа државних и ппкрајинских пргана, да траже мищљеоа п 

                                                           
15

  Сарадоа и удруживаое претппстављају планираое и дпнпщеое пдгпварајућих пдлука, 
прганизпваое и пријем званишних ппсета и прганизпваое и спрпвпђеое других пблика сарадое. 
Такве ппслпве, заједнп са ппслпвима пријема грађана кпд функципнера ппщтине/града и 
ппслпвима у вези са прганизпваоем свешанпсти и манифестација, у једнпм брпју ппщтина и градпва 
пбављају ппсебне службе за пптребе председника ппщтине, пднпснп градпнашелника, уз друге 
ппслпве прптпкпла. 
16

  Ппсле пренпщеоа импвине у свпјину јединица лпкалне сампуправе, ппстпјаће пптреба за 
пбављаоем низа ппслпва у вези са евидентираоем, кприщћеоем и распплагаоем тпм импвинпм. 
Кпја ће импвина тп бити, нашин оенпг кприщћеоа и распплагаоа опме, уредиће се закпнпм (шлан 
87. став 4. Устава). 
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примени закпна и ушествују у припремаоу закпна (сампсталнп или прекп 
свпјих аспцијација). С друге стране, пргани ппщтина и градпва су дужни да 
пмпгуће прганима Републике и аутпнпмне ппкрајине врщеое надзпра над 
свпјим радпм, да им дпстављају тражене ппдатке, списе и исправе, кап и да 
ппступају пп оихпвим пдлукама и упутствима. Такве пбавезе нарпшитп ппстпје 
у вези са врщеоем ппверених ппслпва. 

 

20. Ппслпви управе у вези са излпженим надлежнпстима се у једнпм знашајнпм делу 

пбављају у пквиру ппсебних пдсека (служби) за скупщтинске ппслпве, или за струшне 

ппслпве пргана ппщтине/града, или за скупщтинске и заједнишке ппслпве (називи тих 

служби варирају). У ппјединим ппщтинама и градпвима се, међутим, пплазећи пд 

шиоенице да су скупщтина и председник ппщтине, пднпснп градпнашелник, нпсипци 

разлишитих функција власти, прганизују ппсебне службе (1) за скупщтинске ппслпве и 

ппслпве ппщтинскпг/градскпг већа и (2) за пптребе председника ппщтине 

(градпнашелника). Тп раздвајаое не изгледа кап раципналнп рещеое, нити је дпследнп. 

2.2. Лпкални развпј и привреда 

 

21. Надлежнпсти у пвпј пбласти су кап извпрне пдређене ЗЛС (ташке 1, 9, 20, 21, 22, 23, 24 и 

30) и даље разрађене сектпрским закпнима у пбластима ппљппривреде,17 впдппривреде, 

предузетнищтва и туризма. Те надлежнпсти и ппслпви су пвде разврстани углавнпм према 

пбластима кпје уређују ти сектпрски закпни: 

 Дпнпщеое и спрпвпђеое прпграма развпја. Према ЗЛС, градпви и ппщтине 
надлежни су да дпнпсе прпграме развпја у разним пбластима, а ппсебнп 
прпграме лпкалнпг екпнпмскпг развпја, кап и да спрпвпде прпјекте 
лпкалнпг екпнпмскпг развпја и старају се п унапређеоу ппщтег пквира за 
привређиваое у јединици лпкалне сампуправе.  

 Ппслпви у пбласти ппљппривреде. У пвпј пбласти се врще ппслпви везани 
за ппљппривреднп земљищте (ппслпви планираоа оегпве защтите, 
уређеоа и кприщћеоа; пдлушиваое п пренамени земљищта и наплаћиваое 
накнада за тп; даваоа у закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј 
свпјини; привпђеое пащоака другпј култури; кпмасацију); прпписиваое 
разних превентивних мера (прптиверпзивних, за защтиту пд ппљске щтете и 
елементарних неппгпда и сл.); и защтиту биља (примаое пријава п 
кприщћеоу средстава за защтиту и пбавещтаваое станпвнищтва у вези са 
тим). Затим, пвде спадају и мере ппдрщке спрпвпђеоу ппљппривредне 

                                                           
17

 ЗЛС између псталпг предвиђа да ЈЛС дпнпсе пснпве защтите, кприщћеоа и уређеоа 
ппљппривреднпг земљищта (тзв. ппљппривредих пснпва ЈЛС) и старају се п оихпвпм спрпвпђеоу. 
Пвде је пптребнп наппменути да су изменама Закпна п ппљппривреднпм земљищту из 2009. гпдине 
укинуте ппљппривредне пснпве ЈЛС и да се сада дпнпсе самп ппљппривредне пснпве Републике и 
аутпнпмне ппкрајине. 
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пплитике, кпје се финансирају из бучета лпкалне сампуправе и пружаое 
саветпдавних услуга у пбласти ппљппривреде. Кпнашнп, лпкалне управе 
издају разне врсте увереоа, нпр. п пбављаоу ппљппривредне делатнпсти 
или у вези са прпдајпм ппљппривреднпг земљищта. 

 Ппслпви у пбласти ветеринарства. Закпнпм п ветеринарству је 
предвиђена пбавеза ппщтина и градпва да на свпјпј теритприји прганизује 
зппхигијенску службу. 

 Ппслпви у пбласти впдппривреде. У пвпј пбласти ппщтине и градпви 
пбављају низ нпрмативних ппслпва (нпр. уређиваое нашина кприщћеоа и 
управљаоа извприма, јавним бунарима и шесмама, утврђиваое 
впдппривредних услпва и сл.); издаваоа дпзвпла (нпр. впдппривредних 
сагласнпсти и впдппривредних дпзвпла за пбјекте лпкалнпг знашаја; 
пдпбреоа за прикљушак на јавни впдпвпд и сл.); и впђеоа евиденција (тзв. 
впдних коига). Такпђе, у надлежнпсти ппщтина и градпва је управљаое и 
брига п пдржаваоу пдређених впдних пбјеката; пдбрана пд ппплава на 
впдама ИИ реда;  дпнпщеое пперативних планпва и сл. 

 Развпј туризма. Јединице лпкалне сампуправе у пвпј пбласти израђују 
прпграме развпја; пбављају нпрмативне ппслпве (прпписују висину 
бправищне таксе; предмете и нашин пплагаоа струшнпг испита за лпкалнпг 
туристишкпг впдиша; пблик и садржину оихпве легитимације и сл.); издају 
рещеоа п категпризацији пбјеката; и впде знашајне евиденције (нпр. 
лпкалних туристишких впдиша). 

 Угпститељствп, занатствп и тргпвина. Између псталпг, ппщтине и 
градпви прпписују раднп време угпститељских и других пбјеката; дају 
пдпбреоа за пбављаое пдређених врста услуга угпститељских пбјеката и 
издају рещеоа п категпризацији угпститељских пбјеката. 

 Ппслпви у вези са регистрацијпм приватних предузетника. 
Ппщтинске/градске управе пбављају ппслпве у име Агенције за привредне 
регистре на свпјпј теритприји, и тп: пријем захтева и инфпрмисаое 
странака; дпстављаое рещеоа странкама и другим прганима и сл. Такпђе, 
ппщтинска/градска управа издаје увереоа п впђеоу сампсталних радои пп  
евиденцијама кпје су се впдиле пре 1.1.2006. 

 Задругарствп. Један пд извпрних надлежнпсти ппщтина и градпва према 
ЗЛС је ппдстицаое и ппмпћ развпју задругарства. Ппред тпга, 
ппщтинска/градска управа врщи надзпр над закпнитпщћу рада задруга на 
свпјпј теритприји. 

 Други ппслпви. Псим наведених ппслпва, кпји су разврстани пп тематским 
пбластима, ппщтинске и градске управе пбављају јпщ неке ппслпве у вези са 
привредпм, кап щтп су: кппрдинираое лпкалних канцеларија Фпнда за 
развпј Републике Србије и Фпнда за развпј АП Впјвпдине; струшна ппмпћ 
инвеститприма; припрема, израда и праћеое прпјеката инкубатпр центара; 
ушещће у реализацији едукативних прпграма; струшна ппмпћ удружеоима 
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ппљппривредника, земљпраднишким задругама и ппљппривредним 
газдинствима.  
 

 
22. Наведене ппслпве у анализираним ппщтинама углавнпм пбављају пдсеци за привреду 

и ппљппривреду или привреду и лпкални екпнпмски развпј, унутар пдељеоа за привреду 

и финансије. У неким ппщтинама и градпвима ппстпје ппсебна пдељеоа (или управе) за 

привреду и ппљппривреду, пднпснп лпкални развпј. Такпђе, у пдређенпм брпју слушајева 

ппстпје и ппсебне канцеларије за лпкални екпнпмски развпј, кпје углавнпм не пбављају 

управне ппслпве кпји су пвде наведени, већ развпјне и саветпдавне ппслпве (нпр. 

припрема прпјеката, ппдрщка у дпбијаоу средстава из развпјних фпндпва и сл.) 

2.3. Финансије и бучет 

 

23. Пва пбласт делпваоа лпкалне сампуправе уређена је ЗЛС (ташке 3 и 4 шлана 20), 

ппреским и закпнима п бучетскпм систему, п финансираоу лпкалне сампуправе и п јавним 

набавкама. Важније надлежнпсти и ппслпви јесу:  

 Дпнпщеое бучета и заврщнпг рашуна. Бучет и заврщни рашун, на предлпг 
ппщтинскпг/градскпг већа, дпнпси скупщтина ппщтине/града, дпк управа 
пбавља ппслпве планираоа и израде нацрта бучета, у складу са бучетским 
календарпм.  Исти ппступак важи и за израду заврщнпг рашуна бучета. 
Лпкални прган управе прати изврщеое бучета и пбавещтава п тпме 
ппщтинскп, пднпснп градскп веће и управља бучетским фпндпвима. 

 Ппслпви трезпра. Према прпписима п бучетскпм систему, лпкални пргани 
управе надлежни за финансије пбављају ппслпве трезпра кпји пбухватају 
припрему и евидентираое захтева кприсника бучета, финансијскп 
планираое и управљаое средствима у трезпру, израду и кпнтрплу налпга за 
плаћаое, управљаое дугпм и праћеое наменскпг трпщеоа средстава и 
ппслпве благајне. 

 Бучетскп рашунпвпдствп. Пбухвата типишне рашунпвпдствене ппслпве, кап 
щтп су фпрмираое кпнтнпг пквира, ажурираое рашунпвпдствених прпмена 
и израду рашунпвпдствених извещтаја. 

 Интерна ревизија. У складу са прпписима п рашунпвпдству и ревизији, у 
лпкалним управама ппстпје службе интерне ревизије кпје кпнтрплищу 
примену прпписа п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу; наменскп и 
закпнитп кприщћеое средстава бучета пд стране директних и индиректних 
бучетских кприсника; трпщеое јавних предузећа шији је псниваш ппщтина 
или предузећа и других прганизација кпје су ппд кпнтрплпм јединица 
лпкалне сампуправе. 

 Праћеое ппслпваоа јавних предузећа. Кап псниваши јавних предузећа, 
пргани ппщтина и градпва дају сагласнпст на прпграме оихпвпг ппслпваоа; 
прате ппслпваое предузећа и дпнпсе пдлуке п ценама кпмуналних услуга. 
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 Утврђиваое и наплата јавних прихпда. Према ЗЛС, извпрна надлежнпст 
лпкалне сампуправе је и утврђиваое стппе извпрних прихпда 
ппщтине/града и нашина и мерила за пдређиваое висине лпкалних такси и 
накнада. Тп шини скупщтина ппщтине/града пдлукама, дпк је лпкална 
управа надлежна за утврђиваое и наплату лпкалних јавних прихпда. Тп 
пбухвата ппслпве пријема ппреских пријава; дпнпщеое рещеоа п ппрезу на 
импвину и ппреза на катастарски прихпд пд ппљппривредне делатнпсти; 
дпнпщеое рещеоа п лпкалним кпмуналним таксама, накнади за 
кприщћеое грађевинскпг земљищта, рещеоа за наплату сампдппринпса и 
других управних аката. 

 Ппреска инспекција. Псим утврђиваоа и наплате јавних прихпда, у 
ппщтинским/градским управама се пбављају и ппслпви кпнтрпле кпји 
пбухватају, између псталпг ппслпве кпнтрпле ппреских пријава; 
канцеларијске и теренске кпнтрпле; и ппкретаое прекрщајних и кривишних 
ппступака.  

 Ппслпви ппрескпг изврщеоа. Пви ппслпви пбухватају предузимаое мера у 
циљу наплате ппрескпг дуга: издаваое рещеоа п принуднпј наплати; 
пдлушиваое пп захтевима за пдлагаое плаћаоа јавних прихпда; ппслпве 
редпвне и принудне наплате (пппис ппкретних ствари, утврђиваое 
вреднпсти ствари, заплена, прикупљаое ппдатака п неппкретнпстима ради 
укоижбе залпжнпг права и сл.) 

 Јавне набавке. У складу са прпписима п јавним набавкама, ппщтинска/градска 
управа пбавља следеће ппслпве: израда плана јавних набавки, ппкретаое набавке, 
спрпвпђеое ппступка јавне набавке; избпр ппнуђаша и угпвараое и праћеое 
реализације набавке. 

 

24. Пва група ппслпва се пбишнп пбавља у пквиру ппсебнпг пдељеоа ппщтинске/градске 

управе за бучет или пдељеоа за финансије, а ређе у пквиру пдсека за бучет или финансије 

у пквиру пдељеоа за привреду и финансије. Такпђе, у неким јединицама лпкалне 

сампуправе ппстпје ппсебне службе за утврђиваое и прикупљаое јавних прихпда (ппреске 

управе), а у неким ппсебне службе за интерну ревизију, па и за јавне набавке, пдвпјена пд 

прганизаципне јединице за бучет и финансије. 

2.4. Урбанизам, грађевински и импвинскп-правни ппслпви 

 

25. Извпрне надлежнпсти у пвим пбластима су предвиђене ташкама 2, 8, 10 и 25 шлана 20. 

ЗЛС и детаљније уређене закпнима п планираоу и изградои и другим сектпрским 

закпнима. Пне пбухватају: 

 Прпстпрнп и урбанистишкп планираое. Ппщтине и градпви дпнпсе прпстпрне 
планпве за свпју теритприју, генералне урбанистишке планпве, планпве генералне 
регулације и планпве детаљне регулације. 
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 Издаваое урбанистишких аката. Лпкални пргани управе издају лпкацијске 
дпзвпла за пдређене пбјекте, пптврђују урбанистишке прпјекте и прпјекте 
парцелације и препарцелације. 

 Уређеое грађевинскпг земљищта. Ппщтине и градпви дпнпсе средопрпшне и 
гпдищое прпграме уређеоа грађевинскпг земљищта, прпписују висину и 
прикупљају накнаду за уређеое грађевинскпг земљищту. У циљу финансираоа 
уређеоа грађевинскпг земљищта, пбављају и ппслпве птуђеоа и даваоа у закуп 
грађевинскпг земљищта. 

 Издаваое грађевинских дпзвпла. Јединицама лпкалне сампуправе је ппверенп 
издаваое грађевинских дпзвпла за пбјекте за кпје дпзвпле не издају републишки и 
ппкрајински пргани. Такпђе, лпкални пргани управе врще и измене рещеоа збпг 
прпмене инвеститпра или прпмена у тпку грађеоа и издају привремене 
грађевинске дпзвпле. Лпкалне управе впде регистар инвеститпра. 

 Издаваое упптребних дпзвпла. Пвде спадају две групе ппслпва: технишки преглед 
пбјекта и издаваое рещеоа п упптребним дпзвплама на пснпву изврщенпг 
прегледа. 

 Легализација пбјеката. Ппщтински/градски пргани управе накнаднп издају 
грађевинске и  упптребне дпзвпле за пбјекте у оихпвпј надлежнпсти кпји су 
изграђени или рекпнструисани без грађевинске дпзвпле. 

 Грађевинска инспекција. Ппщтинама и градпвима је ппверен инспекцијски надзпр 
над изградопм пбјеката за кпје издају грађевинске дпзвпле (видети 2.8). 

 Импвинскп-правни ппслпви. У пвпј групи је некпликп врста ппслпва: впђеое 
евиденција (нпр. евиденција неппкретнпсти у државнпј свпјини кпје кпристи 
ппщтина; евиденција зграда, станпва, ппслпвнпг прпстпра и земљищта и сл.); 
спрпвпђеое некпликп врста управних ппступака (нпр. експрппријације, 
кпмасације, наципнализације, денаципнализације и сл.); и спрпвпђеое ппступака 
даваоа у закуп, птуђеоа и прибављаоа ппслпвнпг прпстпра. 

 

26. Пви ппслпви се најшещће пбављају у пквиру пдсека унутар пдељеоа кпја су задужена и 

за кпмуналне и стамбене ппслпве, ппнекад и защтиту живптне средине или инспекцијске 

ппслпве. Међутим, има и примера ппщтинских управа у кпјима се самп пви ппслпви 

(урбанистишки, грађевински и импвинскп-правни) пбављају у пквиру ппсебнпг пдељеоа. 

2.5. Кпмунални и стамбени ппслпви 

 

27. ЗЛС предвиђа некпликп извпрних надлежнпсти у пбластима кпмуналних делатнпсти и 

станпваоа (шлан 20. ташке 5, 6, 7, 12, 13, 14), а пне су разрађене брпјним сектпрским 

закпнима. Ппсебнп су брпјни закпни кпјима се уређују разлишите врсте кпмуналних 

делатнпсти. Кпмуналне делатнпсти наведене у ЗЛС (ташка 5. шлана 20.) јединице лпкалне 

сампуправе углавнпм пбављају прекп јавних предузећа кпје пснивају (видети 2.1) или 

ппвераваоем правним и физишким лицима у складу са шланпм 7. ЗЛС, дпк лпкални пргани 

управе пбављају управне ппслпве. Кпнкретније: 
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 Нпрмативни ппслпви у пбласти кпмуналних делатнпсти. Пргани ппщтине/града 
дпнпсе ппдзакпнске акте у брпјним пбластима кпмуналних делатнпсти кпје су у 
оихпвпј надлежнпсти (наведеним у ташки 5. шлана 20. ЗЛС). 

 Управни ппступци у пбласти кпмуналних делатнпсти. Ппщтински/градски 
пргани управе впде управне ппступке и издају разлишите врста рещеоа и других 
управних аката (нпр. п ппсебнпм режиму сапбраћаја, п раскппаваоу јавних 
ппврщина, п пдпбраваоу заузимаоа зелених ппврщина, п заузећу јавних 
ппврщина, п пдпбраваоу сеше садница и сл.). 

 Кпмунална инспекција. Лпкални пргани управе врще и ппслпве инспекцијскпг 
надзпра у пбласти кпмуналнпг реда и ппщтпваоу прпписа у свим пбластима 
кпмуналних делатнпсти (видети 2.8). 

 Одржаваое и безбеднпст кприщћеоа стамбених зграда. ЗЛС пдређује кап 
извпрне надлежнпсти лпкалне сампуправе стараое п пдржаваоу стамбених зграда 
и безбеднпсти оихпвпг кприщћеоа и утврђиваое висине накнаде за пдржаваое 
стамбених зграда. 

 Исељеое бесправнп усељених станпва. Пвп је извпрна надлежнпст лпкалне 
сампуправе утврђена ЗЛС, кпја се пбавља дпнпщеоем рещеоа п исељеоу и 
спрпвпђеоем принуднпг изврщеоа рещеоа, најшещће уз сарадоу пплиције. 

 Даваое у закуп и пткуп станпва. Лпкални пргани управе впде регистар станпва у 
власнищтву јединице лпкалне сампуправе и спрпвпде ппступак даваоа у закуп и 
прпдаје, пднпснп пткупа станпва и закљушују угпвпре п закупу и пткупу станпва. 

 

28. Ппслпви у пвпј пбласти кпји нису ппверени другим субјектима (видети ташку 27) се 

најшещће пбављају у пквиру пдсека или друге уже прганизаципне јединице, кпја је у 

саставу пдељеоа или управе у кпјпј се ппред пвих најшещће пбављају и урбанистишки, 

грађевински и импвинскп-правни ппслпви, пднпснп ппслпви защтите живптне средине. 

2.6. Друщтвене делатнпсти 

 

29. Пбласт друщтвених делатнпсти пбухвата разнпрпдне ппдпбласти кпје су делимишнп у 

извпрнпј надлежнпсти лпкалне сампуправе (ташке 16, 17 и 18 шлана 20. ЗЛС), кап щтп су 

пбразпваое, друщтвена брига п деци, култура, сппрт, брига п младима, спцијална и 

здравствена защтита. Слишнп кпмуналним делатнпстима, велики деп ппслпва у пвим 

пбластима пбављају јавне устанпве шији је псниваш ппщтина/град, дпк лпкални пргани 

управе углавнпм пбављају надзпрне ппслпве и друге управне ппслпве. Надлежнпсти и 

ппслпви у пвпј пбласти пбухватају следеће групе: 

 Ппслпви пбразпваоа. Ппщтине и градпви су псниваши устанпва предщкплскпг и 
пснпвнпг пбразпваоа, те пбављају надзпр над оихпвим радпм (п ппслпвима 
прпсветне инспекције, видети 2.8) и впде евиденције п устанпвама. Затим, старају 
се п пдржаваоу пснпвних щкпла и дешјих вртића. Такпђе, пвде спадају ппслпви у 
вези са студентским и ушенишким стандардпм и прганизпваоем превпза 
пдређених категприја ушеника. 
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 Ппслпви друщтвене бриге п деци. Пва група ппслпва састпји се углавнпм из 
впђеоа ппступака за утврђиваое накнаде зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства и 
неге детета; рпдитељскпг дпдатка; дешјег дпдатка и сл.; накнаде трпщкпва бправка 
деце у предщкплсим устанпвама; впђеоа пдгпварајућих евиденција и  ппслпва за 
децу пметену у развпју. 

 Култура. Ппщтине и градпви су псниваши лпкалних устанпва културе, па пре свега 
пбављају надзпр над оихпвим радпм и наменским трпщеоем средстава, али и 
ппдржавају и ушествују у прганизацији културних манифестација пд 
ппщтинскпг/градскпг знашаја. 

 Сппрт и пмладина. Пвде спадају ппслпви праћеоа стаоа у пбласти сппрта и 
физишке културе и впђеоа евиденција, ушествпваое у изградои и пдржаваоу 
сппртских пбјеката, кап и у усвајаоу и реализацији лпкалне пмладинске пплитике и 
прпграма и прпјеката у тим пбластима. 

 Здравствена защтита. Јединице лпкалне смпуправе су псниваши устанпва 
примарне здравствене защтите (дпмпва здравља и апптека), а градпви и устанпва 
секундарне здравствене защтите, те лпкална управа има самп ппслпве надзпра над 
радпм устанпва и трпщеоа средстава, пдржаваоа пбјеката, праћеоа стаоа у пвпј 
пбласти и впђеоа пдгпварајућих евиденција. 

 Спцијална защтита. Ппслпве у пбласти спцијалне защтите углавнпм пбављају 
центри за спцијални рад, кап устанпве кпје пснива град/ппщтина. Лпкалне управе 
задржавају нпрмативне ппслпве и дпнпщеое пдређених рещеоа п спцијалнпј 
защтити, кап и ппслпве сарадое са прганизацијама кпје се баве спцијалнпм 
защтитпм. 

 Бпрашкп-инвалидска защтита. Ппщтинске/градске управе спрпвпде ппступке за 
признаваое свпјства инвалида и ппступке пп прпписима из пбласти бпрашке 
защтите. Такпђе, пбављају исплате пп свим правима из пбласти бпрашкп-
инвалидске защтите и издају увереоа ради пствариваоа других права. 

 Ппслпви Кпмесаријата за избеглице. Кап ппверене ппслпве, ппщтине/градпви 
пбављају ппслпве ппверенищтва Кпмесаријата за избеглице, кап и прихвата 
избеглих и расељених лица и оихпвпг смещтаја и збриоаваоа. 

 

30. Збпг већег брпја разнпрпдних ппслпва кпји шине пву пбласт, пви ппслпви су пбишнп 

ппверени ппсебнпј прганизаципнпј једници у пквиру ппщтинске/градске управе – 

пдељеоу или управи. Ипак, реткп су пни сппјени у заједнишкп пдељеое са другим 

пбластима (нпр. привредпм) и тп у ппщтинама у кпјима је управа ппдељена на маои брпј 

прганизаципних јединица. 

2.7. Защтита живптне средине 

 

31. Извпрне надлежнпсти ппщтина и градпва у пбласти защтите живптне средине утврђене 

су у ташки 11. шлана 20. ЗЛС, а те надлежнпсти и ппједини ппверени ппслпви су уређени 

системским и сектпрским закпнима из пве пбласти. Пснпвне надлежнпсти и ппслпви јесу: 

 Стараое п защтити живптне средине. Пвде дплазе разлишите врсте активнпсти, 
какве су планираое и кппрдинација, инфпрмисаое, едукација, ппдстицаое и 
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ппмагаое активнпсти других субјеката, затим надзпрни ппслпви (видети ппд 2.8), 
кап и прганизпваое и спрпвпђеое мера защтите живптне средине. 

 Дпнпщеое прпграма кприщћеоа и защтите прирпдних вреднпсти и защтите 
живптне средине. Ппщтине и градпви припремају, дпнпсе и реализују прпграме за 
защтиту прирпдних вреднпсти, кап и прпграме за защтиту живптне средине, 
пцеоују и дају сагласнпст на Студију п прпцени утицаја пдређених прпјеката на 
живптну средину, впде ппступак и дају прпцене п утицају, издају сагласнпсти и 
дпзвпле за рад пдређених ппстрпјеоа и пбављаое активнпсти и другп. 

 Дпнпщеое лпкалних акципних и санаципних планпва. Израда, дпнпщеое и 
реализација пвих планпва, прпграма и прпјеката у пбласти защтите живптне 
средине је такпђе у надлежнпсти ппщтина и градпва. 

 Утврђиваое ппсебне накнаде за защтиту и унапређиваое живптне средине. 
Ппред утврђиваоа изнпса те накнаде и оенпг убираоа, ппщтине и градпви мпгу да 
пснивају фпндпве за защтиту живптне средине, да управљају оима и да се старају 
п пбезбеђеоу других финансијских средстава за те исте намене. 

 Праћеое и кпнтрпла стаоа живптне средине. У пквиру пвих ппслпва, прати се 
(путем мереоа и на други нашин) и кпнтрплище квалитет ваздуха и впда, нивп 
кпмуналне буке и други ппказатељи квалитета живптне средине, евидентирају и 
пбрађују ппдаци и пбавещтава јавнпст п стаоу и квалитету живптне средине.  

 

32. Ппред дпнпщеоа планпва, прпграма и пдлука у пвпј пбласти, кпје је у надлежнпсти 

скупщтине, управни и струшни ппслпви защтите живптне средине пбављају се углавнпм у 

пквиру прганизаципних јединица за кпмуналне и стамбене ппслпве и инспекцијске 

ппслпве, а пп изузетку у пквиру ппсебне градске управе. 

2.8. Инспекцијски надзпр 

 

33. Ппслпви инспекцијскпг надзпра18 јесу дпбар пример за двпјну прирпду делпкруга 

лпкалне сампуправе: има их извпрних, кап и ппверених. Најпре, ппщтине и градпви су 

надлежни да пбразују ппсебне инспекцијске службе и прекп оих врще инспекцијски 

надзпр над изврщаваоем прпписа и других ппщтих аката из сппствене надлежнпсти (шлан 

20. ташка 36. ЗЛС). С друге стране, према шлану 22. ЗЛС, ппщтине и градпви врще, кап 

ппверене ппслпве, ппједине ппслпве инспекцијскпг надзпра из пбласти прпсвете, 

здравства, защтите живптне средине, рударства, прпмета рпбе и услуга, ппљппривреде, 

впдппривреде и щумарства и других пбласти када им је тп ппверенп сектпрским закпнима. 

У свим наведеним пбластима кпје је ЗЛС првенственп назнашип кап пне у кпјима се, ппред 

                                                           
18

  Инспекцијски надзпр врще инспектпри кап пвлащћена лица – службеници лпкалне управе. 
У врщеоу тпг надзпра, пни путем претхпдне кпнтрпле и кпнтрпле у тпку пдвијаоа активнпсти 
утврђују стаое у спрпвпђеоу закпна, других прпписа и ппщтих аката, пднпснп да ли физишка и 
правна лица ппщтују закпн, друге прпписе и ппщте акте. Када утврде да тп није слушај, мпгу 
налпжити свпјим рещеоем да се изврще пдређене мере и радое (ради птклаоаоа утврђених 
прппуста), изрећи мандатну казну (нпвшана казна), ппднети пријаву надлежнпм пргану за ушиоенп 
кажоивп делп (кривишнп делп, прекрщај и привредни преступ), издати привременп наређеое и 
забрану и предузети друге мере утврђене закпнпм. 
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других пбласти, мпгу ппверити инспекцијски ппслпви није, међутим, јпщ увек дпщлп дп 

ппвераваоа ппслпва. Птуд најважније пбласти у кпјима ппщтине и градпви врще 

инспекцијски надзпр јесу: 

 Ппслпви бучетске инспекције. Пва инспекција врщи надзпр над закпнитпщћу 
материјалнп-финансијскпг ппслпваоа кприсника лпкалнпг бучета и наменскпг 
трпщеоа бучетских средстава. 

 Ппслпви грађевинске инспекције. Надзпр пве инспекције пбухвата ппщтпваое 
закпна и других прпписа и ппщтих аката из пбласти грађевинарства, а ппсебнп 
изградоу пбјеката физишких и правних лица за кпје дпзвплу издаје ппщтина/град, 
прпверу да ли се пбјекат гради према пдпбренпј дпкументацији и стандардима, 
ппщтпваое прпписа п безбеднпсти приликпм изградое, утврђиваое бесправне 
градое пп пријавама грађана и пп службенпј дужнпсти, утврђиваое да пбјекат 
представља ппаснпст пп здравље и живпт људи и другп.  

 Ппслпви кпмуналне инспекције. Пва инспекција кпнтрплище примену закпна, 
других прпписа и ппщтих аката у пбласти кпмуналних делатнпсти, а нарпшитп 
ппщтпваое кпмуналнпг реда и јавне шистпће, стаое кпмуналних пбјеката и 
квалитет пружаоа услуга грађанима, пдржаваое стамбених зграда, непвлащћенп 
заузимаое јавних ппврщина предметима и стварима и другп. 

 Ппслпви сапбраћајне инспекције. Кпнтрпла градскпг и приградскпг превпза 
путника, ванлинијскпг превпза путника, превпза за сппствене пптребе и аутп-такси 
превпза, паркираоа, кап и стаоа лпкалних и некатегприсаних путева и 
сигнализације на оима, шини пснпвну надлежнпст пве инспекције. 

 Ппслпви прпсветне инспекције. Надзпрпм пве инспекције пбуваћени су ппслпви 
инспекцијскпг надзпра у пснпвним и средоим щкплама, ппверени Закпнпм п 
пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Закпнпм п пснпвнпј щкпли и Закпнпм 
п средопј щкпли. 

 Ппслпви екплпщке инспекције. Пва инспекција нпси и назив инспекције за защтиту 
живптне средине, а оен надзпр пбухвата ппщтпваое прпписа п защтити ваздуха и 
впда, защтити пд буке и защтити пд ппасних материја, кап и друге ппслпве, кпји су 
утврђени у надлежнпст ппщтина и градпва. 

 

34. У управи већине ппщтина и градпва се сви инспекцијски ппслпви пбједиоавају у једнпј 

прганизаципнпј јединици, с тим щтп се у некима пд оих ппслпви бучетске инспекције 

пбављају у пквиру прганизаципне јединице за бучет и финансије. Уместп тпг мпдела, кпји 

прати функципнални принцип, ппстпји и знатан брпј слушајева где су инспекцијски ппслпви 

непбједиоени, такп да се пбављају у респрним прганизаципним јединицама. 

2.9. Опщта управа и заједнишки ппслпви 

 

35. Ппјмпви „ппщта управа“ и „заједнишки ппслпви“ кпристе се традиципналнп у управи и 

мају свпј функципнални и прганизаципни смисап.19 У првпм ппјму су пбухваћене пдређене 

                                                           
19

  „Ппщта управа“ пзнашава управне ппслпве кпји не спадају у делпкруг пргана управе кпји су 
пснпвани за ппједине управне пбласти, пднпснп у делпкруг унутращоих прганизаципних јединица 
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надлежнпсти и ппверени ппслпви, а у другпм ппслпви кпјима се пружа ппдрщка пбављаоу 

свих или већине извпрних надлежнпсти и ппверених ппслпва. Битније надлежнпсти и 

ппслпви јесу: 

 Ппслпви лишних стаоа грађана. Ппщтине и градпви врще, кап ппверене ппслпве, 
све важније ппслпве у вези са лишним стаоима грађана, кап щтп су впђеое 
матишних коига рпђених, веншаних и умрлих лица и коига држављана, издаваое 
извпда из матишних коига и увереоа п држављанству, рещаваое п прпмени 
лишнпг имена, накнадни уписи и исправке у матишним коигама, пријаве и 
пбављаое веншаоа, пријаве смрти лица и сашиоаваое смртпвнице и другп. 

 Ппслпви у вези са впђеоем јединственпг бирашкпг списка. Кап ппверени ппсап, 
ппщтинска и градска управа врщи прпмене у бирашкпм списку (уписи, брисаое, 
измене, дппуне и исправке) пп службенпј дужнпсти или на захтев грађана дп 
закљушеоа бирашкпг списка, кап и друге ппслпве пдређене Закпнпм п 
јединственпм бришакпм списку. 

 Пружаое правне ппмпћи грађанима. Пва већ ппменута (у групи 2.1) извпрна 
надлежнпст ппщтина и градпва састпји се у прганизпваоу службе правне ппмпћи 
грађанима за пптребе пствариваоа оихпвих права, пбавеза и правних интереса. 

 Издаваое радних коижица. И пвп је ппверени ппсап, кпји пбухвата издаваое 
нпвих радних коижица и дупликата, упис прпмена и унпщеое ппдатака у радне 
коижице. 

 Издаваое увереоа и пптврда. Ппред увереоа п кпјима впде службену 
евиденцију, пргани управе ппщтина и градпва су дужни да издају увереоа и 
пптврде п кпјима се впди службена евиденција, када су таква увереоа и пптврде 
неппхпдне за дпказиваое пдређених шиоеница, у складу са закпнпм. 

 Овера пптписа, рукпписа и преписа дпкумената. Пверпм пптписа и рукпписа се 
службенп пптврђује верпдпстпјнпст, а пверпм преписа дпкумента да је пверени 
препис једнак пригиналу. 

 Ппслпви услужнпг центра. Услужни центри су намеоени лакщем и бржем 
пствариваоу права и пбавеза грађана и правних лица и у оима се дају 
инфпрмације, примају ппднесци, пружа ппмпћ, дају пбавещтеоа п рещаваоу 
предмета, примају примедбе и другп. Не ради се п ппсебнпј надлежнпсти или 
ппверенпм ппслу, већ п метпду пбављаоа ппстпјећег делпкруга. 

 Ппслпви месних канцеларија. Знатан брпј ппщтина и градпва има месне 
канцеларије на сепским ппдрушјима, у кпјима се примају ппднесци грађана, впде 
матишне коиге и коиге држављана и издају извпди и увереоа из тих коига, 
узимају пптребне изјаве, прикупљају ппдаци и слишнп. И пвде се ради п метпду 
врщеоа надлежнпсти и ппслпва, пднпснп п детащираним прганизаципним 
јединицама лпкалне управе. 

                                                                                                                                                                             
ппщтинске/градске управе кпја се прганизује кап јединствени прган. Пна, дакле, пбухвата скупину 
разлишитих препсталих управних ппслпва за кпје нису пбразпвани ппсебни пргани управе, пднпснп 
ппсебне унутращое прганизаципне јединице јединствене ппщтинске/градске управе. „Заједнишки 
ппслпви“ пбухватају ппслпве лпгистишке ппдрщке кпји се пбављају за пптребе свих пргана управе, а 
евентуалнп и других пргана власти. На пример, раније је у структури републишке управе ппстпјап 
Републишки секретаријат за ппщту управу, а служба за заједнишке ппслпве републишких пргана 
ппстпји и данас. 
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 Ппслпви за пптребе месних заједница. Ппщтинска и градска управа пбавља 
струшне и административне ппслпве за пптребе пргана месних заједница, стара се 
п спрпвпђеоу избпра за пргане месних заједница и слишнп, а такви се ппслпви 
шестп пбављају прекп радника ппщтинске/градске управе у месним канцеларијама. 

 Организација управе и перспнални ппслпви. Кап пратећи и неппхпдни ппслпви, пд 
великпг знашаја за успещнп пствариваое извпрних надлежнпсти и ппверених 
ппслпва јесу ппслпви унапређиваоа прганизације ппщтинске и градске управе, 
праћеое ажурнпсти оенпг рада, кап и перспнални ппслпви (селекција и пријем 
кадра у управу, оихпвп пбушаваое и струшнп усаврщаваое, пдлушиваое п радним 
пднпсима, впђене евиенција, псигураое, защтита на раду и другп). 

 Канцеларијскп ппслпваое. Пви ппслпви пбухватају пријем и разврставаое ппщте, 
птпремаое ппщте, евидентираое предмета, архивираое и шуваое дпкумената и 
другп. 

 Ппслпви инфпрмаципнпг система. Пбухватају прпјектпваое, пдржаваое, 
аутпматску пбраду ппдатака и слишне ппслпве, шији је циљ пружаое лпгистишке 
ппдрщке раду пргана ппщтине и града, пствариваое кпмуникација и другп. 

 Други ппслпви лпгистишке ппдрщке. У пвпј ппдгрупи су класишни „заједнишки 
ппслпви“, кап щтп су текуће и инвестиципнп пдржаваое службених пбјеката и 
ппреме, пбрашун зарада и накнада,  физишкп пбезбеђеое пбјеката, впзни парк, 
пдржаваое шистпће, дпстављаое материјала и другп. 

 

36. Ппщта управа и заједнишки ппслпви се у ппщтинскпј и градскпј управи најшещће 

прганизују кап једна или две ппсебне прганизаципне јединице, а изузетнп у вище јединица 

пд тпга или заједнп са скупщтинским ппслпвима. 

2.10. Остале надлежнпсти 

 

37. У пву групу смп уврстили препстале надлежнпсти и ппслпве, кпји нису пбухваћени 

другим групама. Важније пд тих надлежнпсти и ппслпва јесу: 

 Ппслпви у пбласти пдбране. Према Закпну п пдбрани (шлан 29), пргани јединица 
лпкалне сампуправе израђују свпје планпве пдбране (кап саставни деп Плана 
пдбране Републике Србије), предузимају мере за усклађиваое припрема за 
пдбрану правних лица у делатнпстима из свпје надлежнпсти са пдбрамбеним 
припремама аутпнпмне ппкрајине и Планпм пдбране Републике Србије, 
предузимају мере за функципнисаое лпкалне сампуправе у ратнпм и ванреднпм 
стаоу, спрпвпде мере приправнпсти и предузимају друге мере пптребне за 
прелазак на прганизацију у ратнпм и ванреднпм стаоу, кап и пбављају друге 
ппслпве утврђене закпнпм. 

 Ппслпви у вези са ванредним ситуацијама. Према ЗЛС (шлан 20. ташка 19), ппщтина 
и град прганизују защтиту пд елементарних и других већих неппгпда и защтиту пд 
ппжара и стварају услпве за оихпвп птклаоаое, пднпснп ублажаваое. Нпвим 
Закпнпм п ванредним ситуацијама (дпнетим на сампм крају 2009. гпдине), 
утврђене су детаљнп брпјне надлежнпсти и ппслпви ппщтине и града у пвпј 
пбласти. Важније пд оих пбухватају дпнпщеое пдлуке п прганизацији и 
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функципнисаоу цивилне защтите, дпнпщеое планпва и прпграма за ванредне 
ситуације, пбезбеђиваое финансијских средстава, пбразпваое щтаба за ванредне 
ситуације, фпрмираое и ппремаое јединица цивилне защтите, прганизпваое и 
развпј лишне и кплективне защтите, пбезбеђеое пдређених средстава за 
псматраое и узбуоиваое и другп. 

 Ппслпви кпји прпизлазе из статуса јавних власти. Пргани јединица лпкалне 
сампуправе имају низ ппсебних пбавеза, пднпснп дужнпсти и ппслпва, кпји су 
утврђени Уставпм и закпнима за све пргане јавних власти. Такп, на пример, дужни 
су да ппступају пп захтевима за даваое инфпрмација пд јавнпг знашаја, да се 
старају п защтити ппдатака п лишнпсти, да ппщтују забрану сукпба интереса и 
пбавезе у вези са спрешаваоем кпрупције итд.  

 Ппслпви кпмуналне пплиције у градпвима. Градпви, кап щтп је такпђе наппменутп, 
имају надлежнпст да пбразују кпмуналну пплицију и да пбезбеде и прганизују 
врщеое ппслпва кпмуналне пплиције. Пва изузетнп важна надлежнпст градпва 
ппдразумева низ припремних ппслпва, кпји се за сада пдвијају према утврђенпј 
динамици. Ппсле дпнпщеоа Закпна п кпмуналнпј пплицији и ппдзакпнских аката 
за спрпвпђеое тпг закпна у 2009. гпдини, градпви су дпнели свпје акте п 
прганизацији и раду кпмуналне пплиције и пптпм изврщили селекцију кандидата 
за рад у кпмуналнпј пплицији. Затим су кандидати упућени на пбавезну струшну 
пбуку (у прганизацији Министарства за државну управу и лпкалну сампуправу и уз 
драгпцену ппмпћ Министарства унутращоих ппслпва). У септембру месецу 2010. 
гпдине треба да се пбаве струшни испити тих кандидата, шиме ће први кпнтигент 
будућих кпмуналних пплицајаца стећи услпве за ппшетак пбављаоа свпјих ппслпва. 

 Ппсебне надлежнпсти града Бепргада. Четири ппсебне надлежнпсти града 
Бепграда, утврђене Закпнпм п главнпм граду, пбухватају (1) уређиваое и 
пбезбеђиваое защтите впда, защтите пд щтетнпг дејства впда и кприщћеое впда 
на впднпм ппдрушју града, инспекцијски надзпр у пбласти впдппривреде и другп; 
(2) уређиваое и пбављаое ппслпва изградое, рекпнструкције, пдржаваоа и 
управљаоа путевима и улицама (са изузеткпм аутппута); (3) защтиту пд ппжара; и 
(4) правп псниваоа телевизијских и радип-станица, нпвина и других средстава 
јавнпг пбавещтаваоа.  

 

38. Надлежнпсти и ппслпви у пвпј групи пбављају се за сада у разлишитим прганизаципним 

јединицама управе ппщтина и градпва, а неки пд оих перспективнп ппдразумевају и 

ствараое нарпшитих прганизаципних јединица и тела лпкалне сампуправе. За кпмуналну 

пплицију је изришитп утврђенп да се прганизује кап ппсебна прганизаципна јединица у 

градскпј управи.  

III Послови градских општина 

 

39. Градске ппщтине ппстпје самп у градпвима Бепграду (17), Нищу (пет) и Ппжаревцу 

(две). Ппщтп немају извпрних надлежнпсти, пне пбављају ппслпве из круга градских 

надлежнпсти кпји су утврђени статутпм града кап ппслпви градских ппщтина. Птуд се 

ппслпви градских ппщтина у Нищу и Бепграду, кпји се пвде ппсебнп анализирају, 
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разликују. Ппред таквих ппслпва, градске ппщтине врще и пдређене ппверене ппслпве 

државне управе.  

 

40. Нищка градска ппщтина Медиана, кап свпје пргане, има Скупщтину градске ппщтине, 

председника градске ппщтине, Веће градске ппщтине и управу градске ппщтине. Управа је 

прганизпвана у три унутращое прганизаципне јединице: Пдељеое за ппслпве кабинета 

председника градске ппщтине и заједнишке ппслпве, Пдељеое за финансије и развпј и 

Пдељеое за правне, скупщтинске и кпмуналне ппслпве. 

Пснпвни ппслпви градске ппщтине Медиана јесу:  

 Дпнпщеое статута, бучета и заврщнпг рашуна; дпнпщеое прпграма и прпјеката 
развпја и унапређеое ппщтег пквира за привређиваое; псниваое месних 
заједница и других пблика месне сампуправе; ппдстицаое развпја задругарства; 
стараое п развпју занатства, туризма и тргпвине; уређиваое имена и другпг 
симбпла; 

 Пдржаваое кпмуналнпг реда и пбразпваое кпмуналне инспекције; даваое 
мищљеоа на прпстпрне и урбанистишке планпве Града; спрпвпђеое исељеоа 
бесправнп усељених лица; уређиваое раднпг времена угпститељских радои; 
пдлушиваое п ппстављаоу мпнтажних пбјеката на јавним ппврщинама; 
уређиваое услпва за држаое и защтиту дпмаћих живптиоа; уређиваое грпбаља; 
стараое п сппљнпм изгледу стамбених и ппслпвних зграда, зелених ппврщина и 
других пбјеката; уређиваое кприщћеоа ппслпвнпг прпстпра; 

 Утврђиваое културних и сппртских манифестација ппщтинскпг знашаја; 
ппдстицаое развпја културнп-уметнишкпг аматеризма; ушещће у активнпстима 
превенције и птклаоаоа ппследица ванредних ситуација; защтита и унапређеое 
живптне средине; израда планпва пдбране за свпје ппдрушје; пружаое правне 
ппмпћи грађанима; 

 Изврщаваое прпписа и ппщтих аката Града и свпјих прпписа и ппщтих аката; 
прпписиваое прекрщаја за ппвреде прпписа градске ппщтине. 

 

41. Све бепградске ппщтине имају исте пргане: скупщтину, председника, ппщтинскп веће и 

управу. Управа градске ппщтине Нпви Бепград има седам пдељеоа  (за: ппщту управу; 

бучет и финансије; друщтвене делатнпсти; импвинскп-правне и стамбене ппслпве; 

грађевинске и кпмуналне ппслпве; инспекцијске ппслпве) и три службе (за: скупщтинске 

ппслпве; месне заједнице; заједнишке ппслпве). Управа градске ппщтине Врашар има пет 

пдељеоа (за: грађевинске и кпмуналне ппслпве; импвинскп-правне и стамбене ппслпве; 

бучет, привреду и друщтвене делатнпсти; ппщту управу; инспекцијске ппслпве) и две 

службе (за: скупщтинске ппслпве; финансијске и заједнишке ппслпве).  

У Бепграду се ппслпви 10 градских ппщтина са ужег градскпг ппдрушја (међу кпјима су 

Врашар и Нпви Бепград) и ппслпви препсталих седам градских ппщтина са щирег градскпг 

ппдрушја једним делпм разликују. 
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Ппслпви градских ппщтина Нпви Бепград и Врашар су брпјни и разврстани у 30, пднпснп 32 

ташке. Ппред ппслпва кпји се ппклапају са ппслпвима градске ппщтине Медиана (видети 

ташку 40), важнији ппслпви су:  

 Ппслпви у вези са грађевинским земљищтем у јавнпј свпјини (даваое у закуп и 
птуђиваое  земљищта ради изградое пбјеката дп 800 метара квадратних и другп); 
рещаваое у првпм степену п грађевинским дпзвплама за изградоу и 
рекпнструкцију пбјеката дп 800 метара квадратних и инспекцијски надзпр над 
изградопм тих пбјеката; стараое п изградои, пдржаваоу и кприщћеоу 
некатегприсаних путева; защтита и уређеое ппљппривреднпг земљищта; 
управљаое импвинпм градске ппщтине; 

 Стараое п пдржаваоу дешјих вртића и пснпвних щкпла (псим капиталнпг 
пдржаваоа); превпз деце и ушеника пдређених категприја, пднпснп у пдређеним 
слушајевима, стараое п защтити и безбеднпсти деце и ушеника; ушествпваое у 
изградои и пдржаваоу сппртских пбјеката и другп; спрпвпђеое стратегије и 
акципнпг плана пплитике за младе;  

 Уређиваое прганизације и рада мирпвних већа; стараое п јавнпм пбавещтаваоу; 

 Стараое п унапређиваоу и защтити људских права; правп устанпвљаваоа 
лпкалнпг защтитника грађана. 

 

42. Седам градских ппщтина са щирег градскпг ппдрушја града Бепграда (Барајевп, Грпцка, 

Лазаревац, Младенпвац, Пбренпвац, Спппт и Суршин) имају щире надлежнпсти, такп да 

ппред ппслпва наведнеих у ташки 41, имају јпщ и ппслпве: дпнпщеое урбанистишких 

планпва за свпја ппдрушја, издаваое аката п услпвима за уређеое прпстпра, рещаваое у 

првпм степену п изградои или рекпнструкцији пбјеката, даваое у закуп грађевинскпг 

земљищта за пбејекте и прекп 800 метара квадратних, кап и ппслпве изградое, 

пдржаваоа и кприщћеоа лпкалних путева и других јавних пбјеката пд знашаја за градску 

ппщтину. Псим тпга, мпгу имати и сампстална јавна кпмунална предузећа кпја пснивају у 

пбластима впдпснабдеваоа, канализације, шищћеоа улица, грејаоа, зелених пијаца и 

пдржаваоа грпбаља (видети шлан 77. Статута града Бепграда). 

 

43. Скуп ппверених ппслпва државне управе кпје врще градске ппщтине је знатнп ужи пд 

скупа ппверених ппслпва кпје врще јединице лпкалне сампуправе. На пснпву увида у акте 

п прганизацији и систематизацији управе градских ппщтина Нпви Бепград и Врашар,20 

мпже се закљушити да су међу важнијим ппвреним ппслпвима следећи: ппслпви у вези са 

лишним стаоима грађана (впђеое матишних коига и коига држављаоа, издаваое извпда 

и увереоа из матишних коига и коига држављана), издаваое радних коижица, пдређени 

ппслпви у вези са ппписпм станпвнищтва, впђеое евиденције неппкретнпсти у државнпј 

свпјини кпје кпристи градска ппщтина, статусна питаоа избеглих и расељених лица, 

                                                           
20

  У прегледаним актима градске ппщтине Медиана ппверени ппслпви нису ппсебнп 
приказани. 
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признаваое пдређених права и други ппслпви у пбласти бпрашкп-инвалидске защтите, 

пдређени ппслпви у пбласти пензијскп-инвалидскпг псигураоа, ппједини ппслпви у пбласи 

прпсвете, ппслпви у вези са материјалним пбезбеђеоем шланпва ппрпдица лица на 

пдслужеоу впјнпг рпка, инспекцијски надзпр у пбласти кпмуналних делатнпсти и 

грађевинске инспекције и другп.   

IV  П р е п о р у к е 

 

1. Надлежнпсти и ппслпви јединица лпкалне сампуправе у оихпвпм извпрнпм и 
ппверенпм делпкругу ппстпје у брпјним пбластима и адекватне су кпнцепту 
развијене лпкалне сампуправе, с тим щтп је за оихпвп пптпуније и успещније 
пствариваое неппхпднп да се ппсвети пуна пажоа унапређеоу финансијских, 
кадрпвских, управљашких и других капацитета свих ппщтина и градпва, а нарпшитп 
пних кпјима такви капацитети виднп недпстају. Ппред првенственпг ангажпваоа 
пргана и функципнера лпкалне сампуправе у тпме, билп би пд нарпшите важнпсти 
да Министарствп за државну управу и лпкалну сампуправу, заједнп са надлежним 
прганима аутпнпмне ппкрајине и Сталнпм кпнференцијпм градпва и ппщтина, 
кпнтинуиранп прати стаое и предлаже мере за даље унапређиваое и развпј 
управљашких капацитета лпкалне сампуправе.  

2. Пд ппдизаоа нивпа сппспбнпсти пргана лпкалне сампуправе за пбављаое 
ппстпјећих и нпвих надлежнпсти и ппслпва требалп би да зависи и динамика даље 
децентрализације, пднпснп утврђиваоа нпвих надлежнпсти и ппверених ппслпва у 
кприст лпкалне сампуправе. 

3. Ппстпјеће уставне мпгућнпсти за ппвераваое нпвих ппслпва градпвима и граду 
Бепграду требалп би щире кпристити, нарпшитп с пбзирпм на шиоеницу да већина 
градпва и ппсебнп град Бепград распплажу знашајним капацитетима за пбављаое 
нпвих ппслпва. 

4. У пквиру прпцеса рефпрме закпнпдавства ппсебну пажоу би требалп ппсветити 
прпщиреоу пвлащћеоа лпкалне сампуправе у пбављаоу надлежнпсти и 
ппјединих ппслпва из извпрнпг делпкруга, пднпснп уклаоаоу разлишитих 
закпнских пгранишеоа и услпвљаваоа кпја се у тпме намећу, укпликп се не ради п 
пгранишеоима кпја су неппхпдна за пбезбеђеое јединства система у ппјединим 
пбластима или п услпвљаваоима кпја пптишу из утврђених надлежнпсти 
централних пргана. 

5. Такпђе, у прпцесу рефпрме закпнпдвства би требалп брижљивп птклпнити све 
ппстпјеће нејаснпће у расппдели надлежнпсти између централних и лпкалних 
власти, ппјаве преплитаоа и дуплираоа надлежнпсти, надлежнпсти кпје се уппщте 
не врще (укпликп нису пптребне) и слишне недпстатке. 

6. У рефпрми пплитишкпг система и дпнпщеоу закпна кпјима се регулищу ппједини 
сегметни тпг система, ппсебну пажоу би требалп ппклпнити утицају усвпјених 
рещеоа на лпкалну сампуправу, изналажеоу адекватнијих и, пп пптреби, 
другашијих рещеоа за функципнисаое институција лпкалне сампуправе и 
пптпуније укљушиваое грађана у пдлушиваое п ппслпвима лпкалне сампуправе. С 
тим у вези, пд нарпшите је важнпсти да се усппстави функципналнпст пргана 
ппщтина и градпва, оихпва ппсвећенпст успещнијем пствариваоу надлежнпсти и 
пдгпвпрнпст грађанима лпкалне заједнице. 
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7. Нашин прганизпваоа ппщтинске и градске управе за пбављаое ппслпва кпјима се 
пстварују надлежнпсти лпкалне сампуправе, кап и за пбављаое ппверених 
ппслпва, требалп би јасније дпвести у зависнпст пд пптребе да се укупни ппслпви 
управе пбављају ефикаснп и раципналнп. 

8. Министарства и други државни пргани управе би требалп да усппставе пптпуну и 
ажурну евиденцију свих ппверених ппслпва из оихпвих пбласти кпје пбављају 
ппщтине и градпви, кап и да утврде щтп ташнији пбим тих ппслпва, какп би се такви 
ппдаци мпгли кпристити за прпцену раципналнпсти и трпщкпва пбављаоа тих 
ппслпва. На пснпву тпга и уз прикупљаое ппдатака п пбављаоу ппслпва из 
извпрнпг делпкруга, билп би мпгуће се приступи дефинисаоу метпдплпгије за 
пдређиваое пптималнпг брпја заппслених и мпдела пптималне прганизације 
лпкалне управе. 

9. Надлежнп министарствп и аспцијација лпкалних власти би градпвима и ппщтинама 
мпгли да предлпже метпдплпгију израде ппписа свих ппслпва кпје пбављају 
оихпви пргани управе. Такви ппписи ппслпва ппмпгли би у дефинисаоу јасније и 
ефикасније прганизаципне структуре ппщтинске/градске управе. 

10. Ппслпви кпје пбављају градске ппщтине требалп би да буду редпвнп праћени и 
анализирани, какп би се прпценилп да ли је оихпв круг правилнп пдређен и какве 
све мпгућнпсти ппстпје за унапређеоа на тпм ппљу.  
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Прилог 1: Изворне надлежности локалне самоуправе одређене Уставом и 
Законом о локалној самоуправи 

 

Члан 190. Устава Републике Србије 

(Службени гласник РС, бр. 83/06) 

Ппщтина, прекп свпјих пргана, у складу са закпнпм: 

1) уређује и пбезбеђује пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти; 
2) уређује и пбезбеђује кприщћеое грађевинскпг земљищта и ппслпвнпг прпстпра; 
3) стара се п изградои, рекпнструкцији, пдржаваоу и кприщћеоу лпкалних путева и 

улица и других јавних пбјеката пд ппщтинскпг знашаја; уређује и пбезбеђује 
лпкални превпз; 

4) стара се п задпвпљаваоу пптреба грађана у пбласти прпсвете, културе, 
здравствене и спцијалне защтите, дешије защтите, сппрта и физишке културе; 

5) стара се п развпју и унапређеоу туризма, занатства, угпститељства и тргпвине; 
6) стара се п защтити живптне средине, защтити пд елементарних и других неппгпда; 

защтити културних дпбара пд знашаја за ппщтину; 
7) защтити, унапређеоу и кприщћеоу ппљппривреднпг земљищта; 
8) пбавља и друге ппслпве пдређене закпнпм. 

Ппщтина сампсталнп, у складу са закпнпм, дпнпси свпј бучет и заврщни рашун, 

урбанистишки план и прпграм развпја ппщтине, утврђује симбпле ппщтине и оихпву 

упптребу. 

Ппщтина се стара п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских и маоинских права, кап 

и п јавнпм инфпрмисаоу у ппщтини. 

Ппщтина сампсталнп управља ппщтинскпм импвинпм, у складу са закпнпм. 

Ппщтина, у складу са закпнпм, прпписује прекрщаје за ппвреде ппщтинских прпписа. 

 

Члан 20. 

 Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник РС, бр. 129/07) 

Ппщтина, прекп свпјих пргана, у складу с Уставпм и закпнпм: 

1) дпнпси прпграме развпја; 
2) дпнпси урбанистишке планпве; 
3) дпнпси бучет и заврщни рашун; 
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4) утврђује стппе извпрних прихпда ппщтине, кап и нашин и мерила за пдређиваое 
висине лпкалних такси и накнада; 

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

6) стара се п пдржаваоу стамбених зграда и безбеднпсти оихпвпг кприщћеоа и 
утврђује висину накнаде за пдржаваое стамбених зграда; 

7) спрпвпди ппступак исељеоа бесправнп усељених лица у станпве и заједнишке 
прпстприје у стамбеним зградама; 

8) дпнпси прпграме уређеоа грађевинскпг земљищта, уређује и  пбезбеђује врщеое 
ппслпва уређеоа и кприщћеоа грађевинскпг земљищта и утврђује висину накнаде 
за уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта; 

9) дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте лпкалнпг екпнпмскпг развпја и стара се п 
унапре еоу ппщтег пквира за привре иваое у јединици лпкалне сампуправе; 

10) уређује и пбезбеђује кприщћеое ппслпвнпг прпстпра кпјим управља, утврђује 
висину накнаде за кприщћеое ппслпвнпг прпстпра и врщи надзпр над 
кприщћеоем ппслпвнпг прпстпра; 

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

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

13) уређује и пбезбеђује ппсебне услпве и прганизацију аутптакси превпза путника; 
14) уређује и пбезбеђује прганизацију превпза у линијскпј плпвидби кпји се врщи на 

теритприји ппщтине, кап и пдре ује делпве пбале и впденпг прпстпра на кпјима се 
мпгу градити хидрпграђевински пбјекти и ппстављати плпвни пбјекти; 

15) пснива рпбне резерве и утврђује оихпв пбим и структуру, уз сагласнпст надлежнпг 
министарства, ради задпвпљаваоа пптреба лпкалнпг станпвнищтва; 

16) пснива устанпве и прганизације у пбласти пснпвнпг пбразпваоа, културе, 
примарне здравствене защтите, физићке културе, сппрта, дешје защтите и туризма, 
прати и пбезбеђује оихпвп функципнисаое; 

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

18) прганизује врщеое ппслпва у вези са защтитпм културних дпбара пд знашаја за 
ппщтину, ппдстише развпј културнпг и уметнишкпг стваралащтва, пбезбеђује 
средства за финансираое и суфинасираое прпграма и прпјеката у пбласти културе 
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пд знашаја за ппщтину и ствара услпве за рад музеја и библиптека и других 
устанпва културе шији је псниваш; 

19) прганизује защтиту пд елементарних и других већих неппгпда и защтиту пд ппжара 
и ствара услпве за оихпвп птклаоаое, пднпснп ублажаваое оихпвих ппследица;  

20) дпнпси пснпве защтите, кприщћеоа и уре еоа ппљппривреднпг земљищта и стара 
се п оихпвпм спрпвпђеоу, пдређује ерпзивна ппдрушја, стара се п кприщћеоу 
пащоака и пдлушује п привпђеоу пащоака другпј култури; 

21) уређује и утврђује нашин кприщћеоа и управљаоа извприма, јавним бунарима и 
шесмама, утврђује впдппривредне услпве, издаје впдппривредне сагласнпсти и 
впдппривредне дпзвпле за пбјекте лпкалнпг знашаја; 

22) стара се и пбезбеђује услпве за пшуваое, кприщћеое и унапређеое ппдрушја са 
прирпдним лекпвитим свпјствима; 

23) ппдстише и стара се п развпју туризма на свпјпј теритприји и утврђује висину 
бправищне таксе; 

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

25) управља импвинпм ппщтине и кпристи средства у државнпј свпјини и стара се п 
оихпвпм пшуваоу и увећаоу; 

26) уређује и прганизује врщеое ппслпва у вези са држаоем и защтитпм дпмаћих и 
егзптишних живптиоа; 

27) прганизује врщеое ппслпва правне защтите свпјих права и интереса; 
28) пбразује пргане, прганизације и службе за пптребе ппщтине и уређује оихпву 

прганизацију и рад; 
29) ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са 

ппсебним пптребама кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са 
псталим грађанима и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама 
инвалида и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпјпј теритприји; 

30) ппдстише и ппмаже развпј задругарства; 
31) прганизује службу правне ппмпћи грађанима; 
32) стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и 

кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група; 
33) утврђује језике и писма наципналних маоина кпји су у службенпј упптреби на 

теритприји ппщтине;  
34) стара се п јавнпм инфпрмисаоу пд лпкалнпг знашаја и пбезбеђује услпве за јавнп 

инфпрмисаое на српскпм језику и језику наципналних маоина кпји се кпристе на 
теритприји ппщтине, пснива телевизијске и радип-станице ради извещтаваоа на 
језику наципналних маоина кпји је у ппщтини у службенпј упптреби, кап и ради 
извещтаваоа на језику наципналних маоина кпји није у службенпј упптреби, када 
таквп извещтаваое представља дпстигнути нивп маоинских права; 

35) прпписује прекрщаје за ппвреде ппщтинских прпписа;  
36) пбразује инспекцијске службе и врщи инспекцијски надзпр над изврщеоем 

прпписа и других ппщтих аката из надлежнпсти ппщтине; 
37) уређује прганизацију и рад мирпвних већа; 
38) уређује и пбезбеђује упптребу имена, грба и другпг пбележја ппщтине; 
39) пбавља и друге ппслпве пд неппсреднпг интереса за грађане, у складу с Уставпм, 

закпнпм и статутпм.
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Прилог 2: Сумарни приказ посебне анализе надлежности по појединим областима 

Област Надлежности и послови  

Надлежности општина и градова 

Уређиваое сппствене 

прганизације и друге 

нпрмативне и ппщте 

надлежнпсти 

 Дпнпщеое статута ппщтине и града 

 Уређиваое прганизације и рада пргана и служби 

 Псниваое јавних служби 

 Псниваое јавних агенција 

 Неппсреднп ушещће грађана у управљаоу ппслпвима лпкалне 
сампуправе 

 Друге нпрмативне и избпрне надлежнпсти скупщтине 

 Стараое п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских и маоинских 
права 

 Утврђиваое језика и писама наципналних маоина кпји су у службенпј 
упптреби 

 Јавнп инфпрмисаое пд лпкалнпг знашаја 

 Сарадоа и удруживаое 

 Симбпли ппщтине и града 

 Службе правне ппмпћи и мирпвна већа 

 Управљаое импвинпм 

 Пднпси са прганима Републике и аутпнпмне ппкрајине 

Лпкални развпј и привреда  Дпнпщеое и спрпвпђеое прпграма развпја 

 Ппслпви у пбласти ппљппривреде 

 Ппслпви у пбласти ветеринарства 

 Ппслпви у пбласти впдппривреде 

 Развпј туризма 

 Угпститељствп, занатствп и тргпвина 

 Ппслпви у вези са регистрацијпм приватних предузетника 

 Задругарствп 

 Други ппслпви 

Финансије и бучет  Дпнпщеое бучета и заврщнпг рашуна 

 Ппслпви трезпра 

 Бучетскп рашунпвпдствп 

 Интерна ревизија 

 Праћеое ппслпваоа јавних предузећа  

 Утврђиваое и наплата јавних прихпда 

 Ппслпви кпнтрпле 

 Ппслпви ппрескпг изврщеоа 

 Јавне набавке 

Урбанизам, грађевински и 

импвинскп-правни ппслпви 

 Прпстпрнп и урбанистишкп планираое 

 Издаваое урбанистишких аката 

 Уређеое грађевинскпг земљищта 

 Издаваое грађевинских дпзвпла 

 Издаваое упптребних дпзвпла 

 Легализација 

 Грађевинска инспекција 

 Импвинскп-правни ппслпви 

Кпмунални и стамбени 

ппслпви 

 

 

 Нпрмативни ппслпви у пбласти кпмуналних делатнпсти 

 Управни ппступци у пбласти кпмуналних делатнпсти 

 Кпмунална инспекција 

 Пдржаваое и безбеднпст кприщћеоа стамбених зграда 

 Исељеое бесправнп усељених станпва 

 Даваое у закуп и пткуп станпва 
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Област Надлежности и послови  

Надлежности општина и градова 

Друщтвене делатнпсти  Пбразпваое 

 Ппслпви друщтвене бриге п деци 

 Култура 

 Сппрт и пмладина 

 Здравствена защтита 

 Спцијална защтита 

 Бпрашкп-инвалидска защтита 

 Ппслпви Кпмесаријата за избеглице 

Защтита живптне средине  Стараое п защтити живптне средине 

 Дпнпщеое прпграма кприщћеоа и защтите прирпдних вреднпсти и 
защтите живптне средине 

 Дпнпщеое лпкалних акципних и санаципних планпва 

 Утврђиваое ппсебне накнаде за защтиту и унапређиваое живптне 
средине 

 Праћеое и кпнтрпла стаоа живптне средине 

Инспекцијски ппслпви  Ппслпви бучетске инспекције 

 Ппслпви грађевинске инспекције 

 Ппслпви кпмуналне инспекције 

 Ппслпви сапбраћајне инспекције 

 Ппслпви прпсветне инспекције 

 Ппслпви екплпщке инспекције 

Ппщта управа и заједнишки 
ппслпви 

 Ппслпви лишних стаоа грађана 

 Ппслпви у вези са впђеоем јединственпг бирашкпг списка 

 Пружаое правне ппмпћи грађанима 

 Издаваое радних коижица 

 Издаваое увереоа и пптврда 

 Пвера пптписа, рукпписа и преписа дпкумената 

 Ппслпви услужнпг центра 

 Ппслпви месних канцеларија 

 Ппслпви за пптребе месних заједница 

 Прганизација управе и перспнални ппслпви 

 Канцеларијскп ппслпваое 

 Ппслпви инфпрмаципнпг система 

 Други ппслпви лпгистишке ппдрщке 

Пстале надлежнпсти  Ппслпви у пбласти пдбране.  

 Ппслпви у вези са ванредним ситуацијама 

 Ппслпви кпји прпизлазе из статуса јавних власти 

 Ппслпви кпмуналне пплиције у градпвима 

Надлежности Града Београда 

утврђене Закпнпм п 

главнпм граду 

 Ппслпви у пбласти впдппривреде 

 Ппслпви у вези са путевима и улицама 

 Защтита пд ппжара; 

 Псниваое средстава јавнпг пбавещтаваоа 

 


