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Gramatički izrazi u ovom tekstu  upotrijebljeni su  u jednom rodu i podrazumijevaju uključenje muškog i ženskog pola“ 

 

Ovaj Podsjetnik ima Za cilj da Odbornicima pruži osnovne informacije o lokalnoj samoupravi, 
mjestu i ulozi Skupštine Opštine u sistemu lokalne samouprave i dužnostima  odbornika. 
 

PODSJETNIK ZA ODBORNIKE 
O decentralizaciji i lokalnoj samoupravi 

 
Decentralizacija je proces kojim se državni poslovi prenose na organizacije ili subjkte koji su izvan organizacije 
državne (centralne) vlasti. Do decentralizacije dolazi kada se procijeni da će neki drugi entitet bolje,brže i efikasnije 
obavljati neki posao- načešće zato što se nalazi bliže korisnicima usluge ili onima koji treba da ispune neku 
obavezu. Kada se koristi termin „decentralizacija“ najčešće se misli na teritorijalnu decentralizaciju , odnosno na 
jedan njen oblik, lokalnu samoupravu gdje se jedan dio poslova prenosi na određene teritorijalne  kolektivitete- 
zapravo, na građane koji na određenoj teritoriji žive. Zbog toga se i  lokalna samouprava definisati kao način na koji 
građani u jednoj lokalnoj zajednici odlučuju i upravljaju – bilo neposredno ,bilo preko neposredno ili posredno biranih 
predstavnika. Osim teritorijalne, decentralizacija može biti i realna ( funkcionalna) ili personalna, kada se poslovi sa 
državnih organa prenose na određene organizacije ili ustanove- škole, univerzitete, zdravstvene ustanove- odnosno 
grupe građana ili kolektivitete- etničke zajednice, udruženja građana i slično. 
Prilokom  prenošenja  određenih nadležnosti, zlatno pravilo predstavlja tzv. princip supsidijariteta po kome bi sve 
poslove trebalo obavljati na nivou koji je najbližigrađanima,osim ako ćese efikasnije ili djelotvornije obavljati na 
nekom višem nivou.Imajući to u vidu,veoma je mali broj poslova koji se ne mogu decentralizovati- npr.poslovi u sferi 
odbrane,spoljnih poslova i slično. Postoje i drugi načini na koje se državni poslovi mogu približiti građanima. Jedan 
od njih je dekoncentracija,odnosno uspostavljanje područnih jedinica,ispostava, filijala državnih organa izvan 
njihovog sjedišta.Takvi primjeri su područne jedinice Poreske uprave, policijske stanice MUP-a i slično. To su i dalje 
organi centralne vlasti,a nadležnosti nisu prenijete na neki drugi nivo vlasti. Međutim,kako se ove službe često 
nalaze veoma blizu,a ponekad i u istoj zgradi sa opštinskim službama,građanima je teško da razlikuju o kojim 
organima i o čijoj nadležnosti je riječ. Iako organi lokalne samouprave i funkcioneri koji te organe predstavljaju često 
liče na državne organe (parlament-skupština, ministarstva,agencije i sl.),odnosno na donosioce odluka na 
centralnom, državnom nivou(odbornike, ministre, direktore agencija itd.)–lokalna samouprava nije dio 
centralne,odnosno državne vlasti ili državne uprave.Upravo suprotno,u poslovima koji su decentralizovani 
(tzv.izvorni poslovi lokalne samouprave) organi lokalne samouprave uživaju potpunu samostalnost. 
Кakva bi lokalna samouprava trebalo da bude? 
Osnovni i najvažniji evropski dokument iz oblasti lokalne samouprave jeste Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, 
usvojena pod okriljem Savjeta Evrope 1985. godine. Naša zemlja je ratifikovala Povelju 12.7. 2002. godine.Inače 
naša zemlja je postala 44-a članica Savjeta Evrope u aprilu 2002.godine. 
Evropska povelja je postavila zajedničke evropske standarde za zaštitu i razvoj prava i sloboda lokalnih 
vlasti.Osim već pomenutog principa supsidijariteta, Povelja obavezuje potpisnice da lokalnu samoupravu 
organizuju tako da: 
- garantuju političku,administrativnu i finansijsku nezavisnost lokalnim vlastima, 
- pravo na lokalnu samoupravu bude zakonsko-a gdje god je moguće i ustavno pravo, 
- predstavnici lokalnih vlasti budu birani na opštim izborima, 
- lokalne vlasti uređuju i vode znatan obim javnih poslova. 
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Koncept lokalne samouprave- čl.3 Evropske povelje 

1. Evropska povelja je postavila zajedničke evropske standarde za zaštitu i razvoj prava i sloboda lokalnih 
vlasti.Osim već  pomenutog principa supsidijariteta, Povelja obavezuje potpisnice da lokalnu samoupravu 
organizuju tako da: 
- garantuju političku,administrativnu i finansijsku nezavisnost lokalnim vlastima, 
- pravo na lokalnu samoupravu bude zakonsko-a gdje god je moguće I ustavno pravo, 
- predstavnici lokalnih vlasti budu birani na opštim izborima, 
- lokalne vlasti uređuju i vode znatan obim javnih poslova. 
Pored toga,Povelja sadrži i principe o zaštiti lokalnih granica,postojanju adekvatnih administrativnih struktura i 
resursa,ograničenju upravnog nadzora od strane centralnih vlasti i zakonskoj zaštiti prava na lokalnu samoupravu. 
 

LOKALNA SAMOUPRAVA U REPUBLICI SRPSKOJ 
Propisi o lokalnoj samoupravi 

Najvažniji propisi koji predstavljaju temelj sistema lokalne samouprave u Republici Srpskoj su: 
- Ustav Republike Srpske(“Službeni glasnik Republike Srpske”,br.21/92- Prečišćeni 
tekst,28/94,8/96,13/96,21/02,26/02-ispravka,30/02-ispravka,31/02,69/02, 115/05 i 117/05)– posebno članovi 
5.alineja deveta, 102. i 103, 
- Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske(“Službeni glasnik Republike Srpske”,br.69/09 i 70/12) 
- Zakon o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br.101/04,42/05 i 118/05) 
- Zakon o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave(„Službeni glasnik Republike Srpske“,br.96/05) 
- Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik 
Republike Srpske“,br.70/06) 
- Izborni Zakon BiH („Službeni glasnik BiH“,br.23/01,7/02,9/02,20/02,25/02- ispravka, 
4/04,20/04,25/05,52/05,77/05,11/06,24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10 i 18/13) 
- Izborni Zakon Republike Srpske(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br.34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 i 
109/12) 
- Zakon o gradu Istočno Sarajevo ("Službeni glasnik RS",br.25/93,8/96, 27/96, 74/05) 
- Zakon o gradu Banja Luka ("Službeni glasnik RS",br.6/97) 
- Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 54/08 Prečišćeni 
tekst,126/08 i 92/09) 
- Zakon o finansiranju političkih stranaka iz budžeta Republike,grada i opštine („Službeni glasnik Republike 
Srpske“,br. 65/08) 
.................................................................................................................................................................................. 
Takođe,važni su i: 
- zakoni koji regulišu pojedine oblasti i kojima se opštinama i gradovima povjeravaju određeni poslovi iz nadležnosti 
Republike -  često se nazivaju „sektorskim zakonima“(npr.Zakon o socijalnoj zaštiti i mnogi drugi); 
- zakoni koji uređuju način postupanja organa lokalne samouprave (npr. Zakon o opštem upravnom postupku,o 
javnim preduzećima,o javnim službama,o budžetskom sistemu itd.). 
 

Teritorijalna organizacija 

PRAVNI OKVIR 

Propisi koji postavljaju sistem teritorijalne organizacije Republike Srpske su: 
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske(“Službeni glasnik Republike Srpske”,br.69/09) 
- Zakon o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 101/04, 42/05 i 118/05) 
- Zakon o gradu Istočno Sarajevo("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/93,8/96,27/96, 74/05) 
- Zakon o gradu Banja Luka("Službeni glasnik Republike Srpske ",br.6/97) 
- Zakon o gradu Trebinje („Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 70/12) 
- Zakon o gradu Doboj („Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 70/12) 
- Zakon o gradu Bijeljina („Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 70/12) 
- Zakon o gradu Prijedor („Službeni glasnik Republike Srpske“,br. 70/12) 



4 
 

- Uredba o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave("Službeni glasnik  
  RS",br.4/10 i 26/11 ) 
 
Prema važećem zakonodavstvu,teritorijalnu organizaciju Republike Srpske čine opštine i gradovi(Grad Istočno 
Sarajevo, Grad Trebinje, Grad Bijeljina, Grad Doboj, Grad Banja Luka i Grad Prijedor),kao oblici lokalne samouprave. 
Ovim zakonom uređeni su uslovi za sticanje statusa grada ili opštine. 
 

Кarakteristika teritorijalne organizacije Republike Srpske jeste u tome da nisu predviđeni oblici teritorijalne 
autonomije (oblasti, kantoni,provincije,župe,okruzi),tj. nema takozvanog srednjeg nivoa teritorijalne autonomije. U 
okviru lokalne samouprave, ipak, zakonom su osnovani gradovi kao posebne jedinice lokalne samouprave (Banja 
Luka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje). 
 
OPŠTINA je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u poslovima utvrđenim 
ustavom, zakonom i statutom opštine. Opština se formira za dio naseljenog mjesta, za jedno naseljeno mjesto ili 
za više naseljenih mjesta. 
 
Područje jedinice lokalne samouprave utvrđuje se posebnim zakonom koji definiše teritorijalnu organizaciju 
Republike Srpske. 
Кod utvrđivanja područja jedinica lokalne samouprave,zakonom se,u pravilu, 
uzima u obzir: 
- da se,u okviru prirodnih granica,svaka opština sastoji od jednog naseljenog mjesta ili više naseljenih mjesta 
međusobno povezanih transportnim komunikacijama; 
- da opštine imaju ujednačeniju veličinu u pogledu broja stanovnika i fiskalnog kapaciteta; 
- da opštine imaju finansijske,fiskalne i druge resurse koji im omogućavaju  da efikasno obavljaju svoje funkcije i 
- da opštine mogu obezbijediti održavanje i razvoj osnovne infrastrukture i drugih relevantnih uslova,koji su u 
funkciji pružanja osnovnih lokalnih usluga. 
Promjena granica opština vrši se u skladu sa objektivnim kriterijima utvrđenim Zakonom o teritorijalnoj organizaciji 
Republike Srpske: 
a) raspoloživost društvenog, ekonomskog i fiskalnog potencijala područja za koje se zahtijeva teritorijal. promjena, 
b) mogućnost održavanja i razvoja osnovne infrastrukture i drugih relevantnih uslova koji su u funkciji pružanja 
osnovnih komunalnih i drugih lokalnih usluga, 
v) potrebe da se obezbijedi geografski i prostorno zaokružena cjelina, 
g) društveni interes za očuvanje određenog područja i 
d) upravni potencijal područja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Jedinice lokalne samouprave 
Navedeni Propisi koriste termin „jedinica lokalne samouprave“ da bi  označili te kolektivitete na koje država prenosi 
vršenje određenih poslova. Na ovom mjestu smatramo neophodnim da pojasnimo sta su jedinice lokalne 
samouprave u smislu važećih propisa u Srpskoj- prije svega Zakona o lokalnoj samoupravi,odnosno da 
razgraničimo taj pojam  od nekih drugih sa kojima se on često miješa. 
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OPŠTINE ( UKUPNO 57) 
Bileća, Berkovići, Bratunac,Brod, Višegrad,Vlasenica,Vukosavlje, 
Gacko,Gradiška, Derventa, Donji Žabar,Zvornik, Istočni 
Mostar,Istočno Drvar,Istočna Ilidža,Istočno Novo Sarajevo,Istočni 
Stari Grad, Jezero,Kalinovik, Kneževo,Kozarska Dubica, 
Kostajnica,Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kupres,Laktaši, Lopare, 

Ljubinje, Milići, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi 
Grad,Novo Goražde, Osmaci,Oštra Luka,Pale, 
Pelagićevo,Petrovac,Petrovo, Prnjavor, Rogatica,Rudo, 
Ribnik, Srbac, Srebrenica, Sokolac,Teslić, Trnovo,Ugljevik, 
Foča,Han Pijesak, Čajniče, Čelinac, Šamac, Šekovići i 
Šipovo. 

GRADOVI  ( UKUPNO 6) 

Trebinje,Istočno Sarajevo Bijeljina, Doboj, Banja Luka i 
Prijedor 
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Mjesne zajednice 

Mjesna zajednica nije više oblik mjesne samouprave, nema 
status pravnog lica,već se samo tretira kao oblik direktnog 
učešća građana u lokalnoj samoupravi. Ne bi ih trebalo miješati 
sa mjesnim kancelarijama koje su detaširane jedinice opštinske 
uprave-administrativne službe,obično u seoskim područjima. 
Ovakav status mjesnih zajednica izaziva nedoumice i probleme 
u praksi,jer su građani “navikli” da mjesna zajednica ima veći 
značaj i ulogu 
 
 
 
 
 

*(područne 
jedinice- 

ispostave 
Republičkih 

organa) 

Primer dekoncentracije-uređen Zakonom (područne jedinice 
Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove,Poreska uprava i dr.). 
 
 
 
 
 

 
Deset najmanjih opština u RepubliciSrpskoj: 

opština površina Broj stanovnika 
1. JEZERO  (od dijela općine Jajce) 65 km2 1.306 

2. Kupres (od dijela općine  Kupres) 45 km 2 478 

3. Osmaci (od dijela općine Kalesija) 95 km2 4.773 

4. Istočna Ilidža (od dijela općine Ilidža) 23 km2 16.665 

5. Istočni Drvar (od dijela općine Drvar) 84 km2 60 

6.Istočni Mostar (od dijela općine 
Mostar) 

87 km2 786 

7.Istočni Stari Grad (od dijela općine 
Stari Grad) 

 
90 km2 

 
3.168 

8.Istočno Novo Sarajevo (od dijela 
opštine Novo Sarajevo) 

 
44 km2 

 
9.089 

9. Donji Žabar (od dijela opštine Orašje) 49 km2 2.894 

10.Vukosavlje (od dijelas opštine 
Odžak) 

 
94 km2 

 
5.420 

UKUPNO : 676 KM2 44.639 

 
Radi se o jednoj od političkih okolnosti specifičnih za BiH. 
Naime,kada je 1995. godine u sklopu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 
okončan rat u BiH, povučena i međuentitetska linija razgraničenja,vodilo se računa da se 
zadovolji ranije dogovorena proporcija raspodjele teritorije 51:49%,tako da su nove,uglavnom 
male opštine bile kadrovski,materijalno i resursno diskvalifikovane. 
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Poslovi koje obavlja lokalna samouprava 
Opštine i gradovi obavljaju dvije vrste poslova - poslove izvornog (sopstvenog) djelokruga i 
povjerene poslove. Izvorni poslovi se utvrđuju Ustavom i/ili zakonom i u vezi sa tim poslovima 
lokalna samouprava uživa potpunu samostalnost(npr.komunalne  djelatnosti,urbanističko 
planiranje, građevinsko zemljište,lokalni putevi itd.).Centralni organi ovde mogu kontrolisati samo 
ustavnost i zakonitost.  
Zakonom o lokalnoj samoupravi(čl.11. i 12.)koji se primjenjuje od 1.1.2005. godine, usvojena je 
uobičajena podjela opštinskih nadležnosti na samostalne i prenesene nadležnosti. 
 
 

SAMOSTALNE(IZVORNE)NADLEŽNOSTI JEDINICE LOКALNE SAMOUPRAVE 
(čl.12-27. Zakona) 

 
Samostalne nadležnosti,koje sačinjavaju najveći dio opštinskih poslova, sistematizovane su u 
dvije grupe: 
– regulatorno-upravljačke i 
– uslužne. 
 
1. Кao regulatorne radnje i  nadležnosti upravljanja opštinom navedene su: 
■ usvajanje programa razvoja opštine 
■ usvajanje razvojnih, prostornih, urbanističkih i provedbenih planova 
■ donošenje budžeta i završnog računa budžeta 
■ uređenje i obezbjeđenje korišćenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora 
■ organizovanje komunalne policije 
■ poslovi inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom; 
■ upravljanje i raspolaganje imovinom opštine 
■ obrazovanje opštinskih organa,organizacija službi i njihovo uređenje 
■ vršenje katastarskih,geodetskih i imovinsko pravnih poslova, u skladu sa zakonom 
■ naplata,kontrola naplate i prinudna naplata izvornih prihoda opštine 
■ poslovi pravnog zastupanja opštine 
■ obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa. 

 
Važno je naglasiti da jedinice lokalne samouprave(gradovi i opštine) imaju obavezu organizovati 
rad komunalne policije, i to je njihova jedina izvorna nadležnost u formiranju nadzornih 
(inspekcijskih) organa.Inače svi inspekcijski organi/službe organizovani su i djeluju u okviru 
(samostalne) Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. 
 
2. Na planu pružanja usluga opština imas ljedeće nadležnosti: 
■ obavljanje specifičnih funkcija u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne   
   zaštite, civilne zaštite, informisanja,zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline 
■ uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti: proizvodnja i isporuka  
   vode,gasa,toplotne energije,javni prevoz putnika,održavanje čistoće,prečišćavanje i odvođenje 
otpadnih voda,održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga,održavanje  
ulica,saobraćajnica,parkova, zelenih, rekreacionih idrugih javnih površina,odvođenje 
atmosferskih voda i drugih padavina i čišćenje javnih površina 
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■ osnivanje preduzeća,ustanova i drugih organizacija radI pružanja usluga iz njihove 
nadležnosti,uređenje njihove organizacije i upravljanje 
■ uređivanje i obezbjeđivanje izgradnje,održavanja i korištenja javnih objekata i komunalne 
infrastrukture za obavljanje funkcija opštine 
 

PRENESENE(DELEGIRANE)NADLEŽNOSTI 
(čl.28.Zakona) 

Poslovi državne uprave mogu se prenijeti na opštine zakonom,po obavljenim konsultacijama sa 
odnosnim jedinicama lokalne samouprave,a posebno na osnovu,sljedećih elemenata: 
PRENESENE(DELEGIRANE)NADLEŽNOSTI 
(čl.28.Zakona) 
Poslovi državne uprave mogu se prenijeti na opštine zakonom,po obavljenim konsultacijama sa 
odnosnim jedinicama lokalne samouprave,a posebno na osnovu,sljedećih elemenata: 
PRENESENE(DELEGIRANE)NADLEŽNOSTI 
(čl.28.Zakona) 
Poslovi državne uprave mogu se prenijeti na opštine zakonom,po obavljenim 
konsultacijama sa odnosnim jedinicama lokalne samouprave,a posebno na 
osnovu,sljedećih elemenata: 
■ prirode i sadržaja poslova; 
■ broja stanovnika,teritorijalne veličine i finansijske snage opštine; 
■ interesa da se odlučivanje približi građanima,u skladu sa principom subsidijarnosti, i 
■ sposobnosti opštine da poslove iz svog djelokruga uspješno izvršava. 
Prenošenje poslova državne uprave na opštine biće praćeno dodjelom finansijskih sredstava i 
obezbjeđivanjem drugih potrebnih uslova za njihovo efikasno izvršavanje. 
U vezi sa povjerenim poslovima,Republika zadržava pravo kontrole,kao  kada te poslove 
obavljaju organi državne uprave.Prenošenje poslova iz nadležnosti Republike vrši se,dakle, 
zakonom kojim se reguliše određena oblast(npr. poljoprivreda, preduzetništvo, kultura i sl.), te 
zbog toga nije moguće navesti sve te propise.Zajedno sa povjeravanjem poslova, centralni 
organi(Republike Srpske)su dužni da opštinama obezbijede odgovarajuća finansijska sredstva 
za njihovo obavljanje. 
Imajući sve ovo u vidu,može se prirode i sadržaja poslova; 
■ broja stanovnika,teritorijalne veličine i finansijske snage opštine; 
■ interesa da se odlučivanje približi građanima,u skladu sa principom subsidijarnosti, i 
■ sposobnosti opštine da poslove iz svog djelokruga uspješno izvršava. 
Prenošenje poslova državne uprave na opštine biće praćeno dodjelom finansijskih sredstava i 
obezbjeđivanjem drugih potrebnih uslova za njihovo efikasno izvršavanje. 
U vezi sa povjerenim poslovima,Republika zadržava pravo kontrole,kao kada te poslove 
obavljaju organi državne uprave.Prenošenje poslova iz nadležnosti Republike vrši se,dakle, 
zakonom kojim se reguliše određena oblast(npr. poljoprivreda, preduzetništvo, kultura i sl.), te 
zbog toga nije moguće navesti sve te propise.Zajedno sa povjeravanjem poslova, centralni 
organi(Republike Srpske)su dužni da opštinama obezbijede odgovarajuća finansijska sredstva 
za njihovo obavljanje. 
Imajući sve ovo u vidu,može se prirode i sadržaja poslova; 
■ broja stanovnika,teritorijalne veličine i finansijske snage opštine; 
■ interesa da se odlučivanje približi građanima,u skladu sa principom subsidijarnosti, i 
■ sposobnosti opštine da poslove iz svog djelokruga uspješno izvršava. 
Prenošenje poslova državne uprave na opštine biće praćeno dodjelom finansijskih sredstava i 
obezbjeđivanjem drugih potrebnih uslova za njihovo efikasno izvršavanje. 
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U vezi sa povjerenim poslovima,Republika zadržava pravo kontrole,kao kada te poslove 
obavljaju organi državne uprave.Prenošenje poslova iz nadležnosti Republike vrši se,dakle, 
zakonom kojim se reguliše određena oblast(npr. poljoprivreda, preduzetništvo, kultura i sl.), te 
zbog toga nije moguće navesti sve te propise.Zajedno sa povjeravanjem poslova, centralni 
organi(Republike Srpske)su dužni da opštinama obezbijede odgovarajuća finansijska sredstva 
za njihovo obavljanje. 
Imajući sve ovo u vidu,može se reći da je lokalna samouprava u Republici Srpskoj 
jednostepena,ali i monotipska.To znači da u Srpskoj postoji samo jedan nivo lokalne 
samouprave i da sve jedinice lokalne samouprave (i gradovi i opštine) imaju isti status – 
isto uređenje i, u osnovi, iste nadležnosti. 
U Evropi je takvo uređenje prava rijetkost–najčešće su dvostepene itrostepene lokalne 
samouprave,uz razlikovanje nekoliko tipova jedinica,u zavisnosti od teritorije,broja stanovnika i 
ekonomske moći.Različitim tipovima jedinica daju se i različite nadležnosti. U mnogim zemljama 
postoji podjela na tzv.obavezne nadležnosti,koje opštine moraju obavljati i tzv. fakultativne 
nadležnosti,čije obavljanje mogu preuzeti ukoliko to žele i imaju dovoljno 
kapaciteta.Takođe,uobičajeno je da se položaj gradova i glavnih gradova uređuje na poseban 
način,a da se njima osim nadležnosti lokalne samouprave povjeravaju i nadležnosti 
okruga,regiona i slično. 
 
Prema važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi organi opštine su: skupštin opštine i 
načelnik opštine. Isti organi, sa drugačijim nazivima (skupština grada, gradonačelnik) 
postoje u gradovima. 
 

ORGANI LOKALNE SAMOUPRAVE 
Često se pogrešno govori o „podjeli vlasti na lokalnom nivou“, pa čak i o „skupštini opštine kao 
„zakonodavnoj vlasti“ na lokalnom nivou.Na lokalnom nivou se može govoriti samo o podjeli 
funkcija, odnosno o načelniku opštine kao nosiocu izvršne funkcije i skupštini opštine kao 
predstavničkom tijelu koje donosi opšte akte. 
 
Prema važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi organi opštine su: skupština opštine i načelnik 
opštine.  
Isti organi, sa drugačijim nazivima(skupština grada, gradonačelnik) postoje u gradovima. 
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Obavezni organi/tijela lokalne samouprave u Republici Srpskoj 
 

Organ  / tijelo funkcija Sastav/način izbora 

Skupština opštine 

Predstavničkotijelo, organ 
odlučivanja ikreiranja politike 

opštine. 
Skupština ima predsjednika i 

potpredsjednika. 

Broj odbornika skupština opština, 
odnosno grada propisan je Izbornim 
zakonom Republike Srpske, i to : 
- 11 odbornika za opštine koje imaju 
do 1.000 
birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 13 odbornika za opštine koje imaju 
od 1.000 do 3.000 birača upisanih u 
Centralni birački spisak, 
- 15 odbronika za opštine koje imaju 
od 3.001 do 5.000 birača upisanih u 
Centralni birački spisak, 
- 17 odbornika za opštine koje imaju 
od 5.001 do 8.000 birača upisanih u 
Centralni birački spisak, 
- 19 odbornika za opštine koje imaju 
od 8.001 do 11.000 birača upisanih u 
Centralni birački spisak, 
- 21 odbornika za opštine koje imaju 
od 11.001 do 13.000 birača upisanih 
u Centralni birački spisak, 
- 23 odbornika za opštine koje imaju 
od 13.001 do 15.000 birača upisanih 
u Centralni birački spisak, 
- 25 odbornika za opštine koje imaju 
od 15.001 do 20.000 birača upisanih 
u Centralni birački spisak, 
- 27 odbornika za opštine koje imaju 
od 20.001 do 30.000 birača upisanih 
u Centralni birački spisak, 
- 29 odbornika za opštine koje imaju 
od 30.001 do 50.000 birača upisanih 
u Centralni birački spisak i 
- 31 odbornika za grad, odnosno 
opštinu koje imaju više od 50.000 
birača upisanih u Centralni birački 
spisak. 

Načelnik opštine 
Izvršni organopštine. 

Ima zamjenik., koga nanjegov 
prijedlog bira Skupština 

Neposredan izbor,tajnim glasanjem 
na lokalnim izborima. 

Administrativna služba 
Nosilac upravne funkcije u 

opštini 

Organizuje se i djeluje u skladu sa 
kriterijima efikasnosti,djelotvornosti i 

ekonomičnosti 
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Fakultativni organi /funkcije 

Nadzorni odbor 

Stalno radno tijelo,čija je nadležnost 
zakonom definisana: 

- kontroliše javnu potrošnju u opštini, i 
- vrši nadzor nad upravljanjem i 

raspolaganjem imovinom opštine. 

Skupš. bira nadzorni odbor iz 
reda stručnj. ekonom. i pravne 

struke. 
Izvještaje,preporuke i 

prijedloge podnosi organima 
opštine. 

Ne mogu se imenovati 
načelnik opštine i zamjenik 

načelnika, odbornici skupštine 
opštine, poslanici Narodne 

skupštine Republike 
Srpske,poslanici 

Parlamentarne skupštine 
Bosne i Hercegovine, članovi 

Vlade Republike Srpske i 
Savjeta ministara Bosne i 

Hercegovine, javni službenici, 
službenici opštinske 

administrativne službe i ostala 
lica koja bi mogla imati sukob 

interesa 

 
 

Administrativna služba(opštinska uprava) 
 

Od svih organa i tijela lokalne samouprave,građani su najčešće u kontaktu sa opštinskom 
upravom koja sada nosi zvanični naziv-administrativna služba,jer je ona zadužena za upravnu 
funkciju–rješavanje o pravima i obavezama građana/ki i izvršavanje propisa kojima su regulisani 
svi poslovi lokalne samouprave(izvorni i preneseni).Upravo zbog toga su mnoge opštine 
preuredile svoje uprave i prostorije u kojima primaju građane i sada 
funkcionišu kao u služn i ce ntri ,kako bi usluge i informacije bile 
što pristupačnije. 
Organizaciju opštinske administrativne službe(lokalne uprave) utvrđuje načelnik opštine. 
Opštinska uprava je obično podijeljena na odjeljenja– npr.za privredu i finansije, za društvene 
djelatnosti,za opštu upravu,za prostorno uređenje i slično. 
Broj zaposlenih u opštinskim upravama varira od tridesetak u najmanjim opštinama,do preko 
stotinu u gradovima i većim opštinama. 
Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u lokalnim upravama primjenjuje se Zakon o 
lokalnoj samoupravi. 
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Neposredno učešće građana 

 
Osim preko izabranih predstavnika,građani imaju pravo da svojim poslovima na lokalnom nivou 
upravljaju i neposredno. Zakon poznaje više oblika neposrednog učešća građana u javnim 
poslovima na lokalnom nivou: 
- referendum, 
- zbor građana, 
- građanska inicijativa, 
- mjesna zajednica, 
- paneli građana, 
- šeme prijedloga, ˝sati građana˝uskupštinama opština i 
- drugi oblici koji nisu zabranjeni zakonom. 
 
Tradicionalno,iako nedovoljno,u praksi se najviše koriste tri načina neposrednog učešća: 
građanska inicijativa(kao oblik predlaganja odluka iz nadležnosti skupštine opštine), zbor 
građana (kao način za utvrđivanje prijedloga i zahtjeva koji se upućuju organima lokalne 
samouprave) i mjesna zajednica. Referendum (kao oblik odlučivanja) nije korišćen u 
dosadašnjoj praksi,iako je najneposredniji oblik izražavanja volje građana o pitanjima od lokalnog 
značaja. 
Od odbornika se očekuje da stimulišu građane da češće koriste ove mehanizme i da sa 
posebnom pažnjom pristupe razmatranju i glasanju o prijedlozima odluka koji u skupštinu opštine 
stižu na taj način. 
Pored ovih oblika učešća,opštine u svom radu češće praktikuju i druge oblike uključivanja 
građana u vođenje opštinskih poslova: javne rasprave,ankete,različite oblike 
obavještavanja,odgovaranje na pritužbe, predstavke i prijedloge građana,uključivanje građana u 
opštinska radna tijela i slično.Javna rasprava se najčešće koristi za pribavljanje mišljenja, 
prijedloga i sugestija građana u postupku izrade lokalnog budžeta. 
 
Finansiranje lokalne samouprave 
 
Budžeti opština i gradova pune se dvama osnovnim vrstama prihoda– izvornim i ustupljenim 
prihodima i transferima. 
 
Izvorni prihodi opština su: 
a) porez na imovinu, odnosno nepokretnosti, 
b) novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima za prekršaje utvrđene aktima gradova, 
odnosno opština, 
v) opštinske administrativne takse, 
g) komunalne takse, 
d) posebne vodne naknade − naknade za zaštitu od voda, 
đ) opštinske naknade za korištenje prirodnih i drugih dobara od opšteg 
interesa, 
e) porez na dobitke od igara na sreću, 
ž) boravišne takse, 
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z) ostali prihodi, kao što su: 
1) prihodi od grantova, transfera i prihodi koje budžetski korisnici ostvare obavljanjem redovne i 
dopunske djelatnosti u skladu sa zakonom, u 
rocentu koji je utvrđen odlukom o izvršenju budžeta i 
2) ostali opštinski prihodi. 
 
Ustupljeni prihodi su Republički prihodi,čiji se dio(ili cio iznos)ostvaren na teritoriji određene 
opštine ili grada ustupa toj opštini ili gradu. 
Prihodi koji se dijele između budžeta Republike, budžeta opština i gradova i drugih korisnika su: 
a) prihodi od indirektnih poreza, uplaćeni u budžet Republike sa Jedinstvenog računa UIO, koji 
se nakon izdvajanja dijela sredstava za servisiranje spoljnog duga Republike dijele na sljedeći 
način: 
1) budžet Republike 72%, 
2) budžeti opština i gradova 24%, 
3) JP „Putevi Republike Srpske“ 4%, 
b) prihodi od poreza na dohodak: 
1) porez na prihode od samostalne djelatnosti, koji se dijeli između budžeta Republike i budžeta 
opština i gradova u srazmjeri 75 : 25, 
2) porez na lična primanja, koji se dijeli između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u 
srazmjeri 75 : 25, 
v) prihodi od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, koji se dijele između 
budžeta Republike i budžeta opština i gradovau srazmjeri 30 : 70, 
g) prihodi od zakupnine zemljišta u svojini Republike, koji se dijele između budžeta Republike i 
budžeta opština i gradova u srazmjeri 50 : 50, 
d) prihodi od koncesionih naknada za korišćenje mineralnih sirovina, koji se dijele između 
budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 30 : 70, 
đ) prihodi od posebnih vodnih naknada: 
1) naknade za zahvatanje površinskih i podzemnih voda, koje se dijele između budžeta 
Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 70 : 30, 
2) naknade za proizvodnju električne energije dobijene korištenjem hidroenergije, koje se dijele 
između budžeta Republike i budžeta opština i gradova u srazmjeri 70 : 30, 
3) naknade za vađenje materijala iz vodotoka, koje se dijele između budžeta Republike i budžeta 
opština i gradova u srazmjeri 70 : 30, 
4) naknade za zaštitu voda, koje se dijele između budžeta Republike, budžeta opština i gradova i 
Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske u srazmjeri 55 : 30 : 15 i 
e) oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena od prodaje oduzetih predmeta iz nadležnosti 
Republičke uprave za inspekcijske poslove, koja se dijeli između budžeta Republike i budžeta 
opština i gradova u srazmjeri 70 : 30. 
Imajući u vidu značaj prikupljanja lokalnih prihoda,posebno u svjetlu ekonomske krize, opštine bi 
trebale ustanoviti svoje lokalne poreske administracije i,po mogućnosti uvesti sistem objedinjene 
naplate lokalnih poreza i taksi. 
Jošjedan izvor prihoda svojstven lokalnoj samoupravi jeste samodoprinos koji se na osnovu 
izjašnjavanja građana uvodi na određenom području(npr.u mjesnoj zajednici, određenom 
naselju) radi zadovoljenja određene potrebe (npr.asfaltiranja puta ili uređenja nekog dijela 
naselja).Zbog nastupajuće ekonomske krize i ograničavanja obima korišćenja budžetskih 
sredstava za kapitalna ulaganja u naseljima,izvjesno je da će se stvoriti silom prilika uslovi za 
korišćenje samodoprinosa za pribavljanje sredstava radi izgradnje komunalne i druge 
infrastrukture u naseljima. 
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Imovina lokalne samouprave  
Odredbama člana 63.Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da „sva pokretna i nepokretna 
imovina potrebna za izvršavanje obaveznih funkcija jedinica lokalne samouprave,dodjeljuje se 
jedinicama lokalne samouprave u vlasništvo,a nju između ostalog čine objekti komunalne 
infrastrukture, poslovni i drugi objekti javnih komunalnih preduzeća, čiji je osnivač jedinica 
lokalne samouprave,odnosno objekti koji su finansirani iz budžeta jedinice lokalne samouprave ili 
putem samodoprinosa građana, druga imovina koju je jedinica lokalne samouprave stekla kao 
pravni sljednik ustanova i institucija koje su prestale da postoje. 
Pitanje utvrđivanja,načina sticanja i knjiženja imovine u korist opštine/grada regulisano je 
Zakonom o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave 
("Službeni glasnik Republike Srpske",br.70/06) od 24.jula 2006.godine.Treba naglasiti da mjesne 
zajednice ne mogu više biti titulari na imovini i to je stvorilo određene probleme i otpore u 
provođenju ovog zakona.Nosilac prava raspolaganja na imovini jedinice lokalne samouprave 
može biti samo opština/grad. 
 
FUNKCIJA ODBORNIKA 
Odbornici su nosioci funkcije u opštini/gradu koji,kao predstavnici građana,čine najviši, 
predstavnički organ opštine – skupštinu opštine. 
 
Izbor 
Odbornici se biraju na neposrednim izborima,tajnim glasanjem,i to po sistemu otvorenih 
lista.Birači se,u stvari mogu opredjeljivati za političke subjekte i/ili za pojedinačne kandidate na 
izbornim listama. 
 
Dakle,kandidate za odbornike predlažu političke partije,koalicije ili grupe građana,ali mandat ipak 
pripada izabranim odbornicima i politička partija ne može oduzeti mandat. 
 
Mandat 
 
Po pravilu, mandat odbornika/ce traje četiri godine,ali može biti i kraći. 
Odborniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran: 
1. danom podnošenja ostavke 
2. ako je opozvan u skladu sa zakonom; 
3. danom smrti; 
4. danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest 
mjeseci ili duže 
5. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je lišen poslovne sposobnosti(proglašen 
mentalno nesposobnim); 
6. danom kada je izabran ili imenovan na funkciju čije je vršenje nespojivo sa funkcijom 
iэabranog člana određenog organa,kao što je predviđeno zakonom 
7. ako odjavi prebivalište sa područja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni birački spisak 
da glasa i u kojoj je izabran,istekom roka od šest mjeseci od dana odjave prebivališta,ili 
8. ako iz razloga utvrđenih эakonom iэgubi pravo da bude biran. 
Odborniku prestaje mandat danom nastupanja nekog od raэloga эa prestanak mandata 
utvrđenih эakonom.  
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Centralna izborna komisija BiH donosi odluku o prestanku mandata izabranom članu organa 
vlasti u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana kada su nastupili razlozi za prestanak 
mandata, odnosno odsaznanja o razlogu za prestanak mandata i o tome obavještava organ 
vlasti u kojem je izabrani član imao mandat. 
Ako član podnese ostavku,dužan je da je podnese na formularu koji utvrdi Centralna iэborna 
komisija Bosne i Hercegovine. 
 
Nespojivost funkcija 
Odbornik ne može biti: 
- službenik zaposlen u opštinskoj upravi(čl.151.Zakona o lokalnoj samoupravi), 
- lice koje se nalaэi na iэdržavanju kaэne iэrečene od Međunarodnog suda эa ratne эločine u 
bivšoj Jugoslaviji,i nijedno lice koje je pod optužnicom Suda,a koje se nije povinovalo naredbi da 
se pojavi pred Sudom,niti može biti upisano u Centralni birački spisak(čl.1.6 Izbornog zakona 
BiH), 
- lice koje se nalaэi na iэdržavanju kaэne koju je iэrekao sud Bosne i Hercegovine,sud Republike 
Srpske ili sud Federacije Bosne i Hercegovine i sud Distrikta Brčko ili koje se nije povinovalo 
naredbi da se pojavi pred sudom Bosne i Hercegovine,sudom Republike Srpske ili sudom 
Federacije Bosne i Hercegovine i sudom Distrikta Brčko эbog oэbiljnih povreda humanitarnog 
prava,a Međunarodni sud эa ratne эločine u bivšoj Jugoslaviji raэmatrao je njegov dosije prije 
hapšenja i utvrdio da эadovoljava međunarodne pravne standarde,niti može biti upisano u 
Centralni birački spisak(čl.1.7 Izbornog zakona BiH) 
- lice koje je na izdržavanju kazne koju je izrekao sud druge zemlje ili lice koje se nije povinovalo 
naredbi da se pojavi pred sudom druge zemlje zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava,a 
Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju razmatrao je njegov dosije prije hapšenja 
i utvrdio da zadovoljava međunarodne pravne standarde,niti može biti upisano u Centralni 
birački spisak(čl.1.7a Izbornog zakona BiH). Sudije redovnih i ustavnih sudova,tužioci i njihovi 
zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici,ombudsmeni i njihovi zamjenici,članovi 
sudova/domova/savjeta za ljudska prava, notari,policijski službenici,državni službenici,pripadnici 
Oružanih snaga BiH, pripadnici Obavještajno- bezbjednosne agencije BiH,kao i diplomatski i 
konzularni predstavnici Bosne i Hercegovine u inostranstvu koji imaju diplomatski status u skladu 
sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima (iz 1961. godine),mogu se kandidovati za 
javnu izbornu funkciju samo ako prethodno podnesu ostavku na taj položaj ili postupe u skladu 
sa zakonima koji regulišu njihov status. 
Takođe,odborniku koji bude izabran za zamjenika načelnika opštine/grada, prestaje odbornički 
mandat. 
Sukob interesa 
Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske(“Službeni glasnik 
Republike Srpske“,br.73/08)uredio je,između ostalog, posebne obaveze odbornika u obavljanju 
javne funkcije,u cilju sprečavanja sukoba interesa. 
Sukob interesa postoji u situacijama u kojima odbornik ima privatni interes koji je takav da može 
uticati,ili izgleda da može uticati,na nepristrasno i objektivno vršenje njegove dužnosti.Privatni 
interes uključuje bilo koju prednost za njega ili njegovu porodicu i druga lica ili organizacije sa 
kojima je on imao ili ima poslovne, političke i druge veze. 
Odbornici koji se nalaze u radnom odnosu i primaju platu po osnovu izbora-imenovanja na 
funkciju,mogu obavljati poslove u nastavnim, naučnim, kulturnim,zdravstvenim i sportskim 
ustanovama,u udruženjima i slično, zašta mogu primati naknadu,u skladu sa zakonom. 
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Odbornici koji nisu u radnom odnosu po osnovu izbora-imenovanja na funkciju,imaju pravo na 
naknadu za funkciju koju obavljaju,te platu ili naknaduza obavljanje poslova koji nisu u 
suprotnosti sa odredbama ovog zakona. 
Odbornici i članovi njihovih porodica(bračni ili vanbračni drug, dijete, usvojilac, usvojenik i dijete 
bračnog druga-pastorak/pastorka) ne mogu,za vrijeme trajanja odborničkog mandata i tri 
mjeseca nakon njegovog prestanka, biti članovi nadzornog odbora ili direktori javnih preduzeća 
koje je osnovala jedinica lokalne samouprave u kojoj odbornik ima mandat.  Odbornici ne 
mogu,za vrijeme trajanja odborničkog mandata i tri mjeseca nakon prestanka mandata,biti 
članovi upravnih odbora, nadzornih odbora ili direktori privrednih društava: 
a) u koje su ulagali kapital u periodu od 4(četiri) godine prije preuzimanja 
mandata odbornika i 
b) koja posluju sa organom vlasti Republike ili opštine/grada u vrijeme dok 
traje mandat odbornika i ako je vrijednost ugovora ili posla veća od 30.000 KM. 
 
Odbornik ne može glasati po bilo kojem pitanju koje se neposredno tiče privrednog društva u 
kojem on ili član njegove porodice ima finansijski interes i dužan je,kada se nađe u takvim 
situacijama,uzdržati se od glasanja,te na sjednici objasniti razloge zbog kojih se uzdržao od 
glasanja. Odbornik ne može zaključivati ugovore o pružanju ličnih usluga sa 
javnim preduzećem koje je osnovala jedinica lokalne samouprave u kojoj odbornik 
ima mandat. 
Odbornik ne može zaključivati ugovore o pružanju ličnih usluga sa privrednim društvom koje 
zaključuje ugovore ili na drugi način posluje sa organom vlasti opštine/grada,sve dok odbornički 
mandat traje i kada vrijednost ugovora ili posla prelazi 30.000 KM godišnje. 
Odbornik ne može biti član organa,predsjednik ili direktor udruženja ili fondacije koje se finansira 
iz budžeta opštine/grada u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000 KM. 

 
Odborniku je zabranjeno: 
a) primiti ili zahtijevati poklon, ili obećanje poklona ili druge vrijednosti radi obavljanja javne 
funkcije; 
b) primiti dodatnu naknadu za izvršavanje poslova u djelokrugu dužnosti odbornika; 
v) tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasanja o bilo kojem pitanju ili uticati na 
odluku nekog organa ili lica; 
g) obećati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za poklon ili obećanje poklona; 
d) privilegovati lica radi stranačkog ili drugog opredjeljenja ili zbog porijekla, ličnih ili porodičnih 
veza; 
đ)odbiti uvid u svoje finansijsko stanje, na zahtjev nadležnog organa; 
ž) uticati na dobivanje poslova ili narudžbi od organa vlasti u cilju sticanja materijalne ili 
nematerijalne koristi za sebe ili drugoga; 
z) koristiti povlašćene informacije o radu organa vlasti radi lične koristi ili koristi drugih lica i 
i) na drugi način koristiti svoj položaj,kako bi uticao na odluke zakonodavne, izvršne ili sudske 
vlasti, te tako postigao ličnu korist ili korist drugih lica, neku povlasticu ili pravo,zaključio pravni 
posao ili na drugi način interesno pogodovao sebi ili drugom licu. 
Poklon u vezi sa vršenjem dužnosti(novac, predmeti, prava, usluge bez naknade,neka drugu 
korist data ili obećana,na primjer: ugostiteljska usluga, usluga noćenja, oprost duga ili obaveze, 
putni trošak ili slična usluga,ulaznica,umjetnički predmet,osiguranje, medicinska ili druga usluga 
koju odbornik nije lično platio prema tržišnoj cijeni),u vrijednosti do 300 KM odbornik može 
zadržati i ne treba ga prijaviti. 
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Poklone iznad navedene vrijednosti odbornik ne smije zadržati već je obavezni prijaviti ih 
Komisiji za sprečavanje sukoba interesa i predati organima vlasti koje su ih izabrale ili imenovale 
i u čije ime obavljaju povjerenu funkciju. 
Odbornik ne smije primiti novac,ček ili drugi vrijednosni prapir, bez obzira na iznos,a ako 
navedeno dobije,dužan ga je prijaviti i postaje vlasništvo opštine/grada. 
Odbornik je dužan podnijeti ostavku na svaku od navedenih nespojivih funkcija i poslova 
najkasnije jedan dan prije preuzimanja javne funkcije. 
Za prekršaje koji se odnose na postojanje sukoba interesa odbornik će se kazniti novčanom 
kaznom u iznosu od 500 do 1. 500 KM. 
 
 
PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA 
Dok im traje mandat,odbornici uživaju određena prava i imaju određene dužnosti.Ova prava i 
dužnosti čine suštinu odborničke funkcije. 
 
Prava odbornika: 
Učešće u radu skupštine opštine, izražavanje sopstvenog mišljenja i zastupanje interesa 
građana. – Ovo je osnovno pravo i obaveza odbornika/ce. On/a mora biti u mogućnosti da 
učestvuje u radu skupštine opštine–na sjednicama i u radnim tijelima. Odbornici to čine tako što 
učestvuju u raspravi, podnose prijedloge odluka i amandmane, postavljaju odbornička pitanja 
načelniku opštine i drugim izabrasnim i imenovanim licima,pokreću pitanje njihove 
odgovornosti,glasaju. Da bi to bilo moguće,oni moraju biti redovno i adekvatno obavještavani o 
aktivnostima skupštine i pripremljeni za rad.Službe skupštine opštine dužne su da svim 
odbornicima/ama obezbijede materijale za rad i odgovarajuću stručnu podršku. 
Pravo na naknadu troškova. –Odbornička funkcija nije plaćena, odnosno odbornici/e ne dobijaju 
platu za svoj rad u skupštini opštine. Međutim,oni za učešće u radu skupštine dobijaju 
dnevnice,naknadu za izgubljenu zaradu,putne troškove i naknadu drugih troškova vezanih za 
vršenje odborničke funkcije. Imunitet. – Odbornik uživa samo tzv. materijalni ili funkcionalni 
imunitet.Tačnije,ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost,pritvoren ili kažnjen zbog iznijetog 
mišljenja ili davanja glasa na sjednici skupštine i radnih tijela. Dakle, to ne obuhvata tzv. procesni 
imunitet, koji odbornike štiti od krivičnog gonjenja za krivična djela učinjena van funkcije.Zaštita 
koju uživaju odbornici upravo je u funkciji njihovog učešća u radu skupštine opštine. 
Pravo na zaštitu mandata. – Odbornik ima tzv. lični mandat, koji  podrazumijeva sigurnost 
mandata od pretenzija političke stranke koja ga je kandidovala da raspolaže njegovim 
mandatom.Pravni poslovi(ugovori i sl.) koji daju pravo poltičkoj stranci da putem tzv. „blanko 
ostavke“ raspolaže mandatom odbornika nemaju pravno dejstvo.Odbornik je,u suštini, politički 
odgovoran samo građanima koji su ga birali,imajući u vidu izborni model u BiH-sistem otvorenih 
listi. 
Dužnosti odbornika: 
Učešće u radu skupštine opštine. – Kao predstavnik građana,odbornik je dužan da prisustvuje 
i učestvuje u radu skupštine opštine-kako na sjednicama,tako i u radnim tijelima. 
Predstavljanje interesa građana. – Imajući u vidu da su nosioci prava na lokalnu samoupravu 
građani,a ne organi lokalne samouprave i da su u tom smislu,odbornici uvijek predstavnici 
građana,da štite njihove interese,to bi i trebalo da imaju u vidu kada glasaju za ili protiv određene 
odluke. 
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Takođe,odbornici su prilikom glasanja (ili učešća u raduskupštine na drugi način) posebno dužni 
da vode računa o interesima i potrebama osjetljivih društvenih grupa(npr.osoba sa invaliditetom, 
nacionalnih manjina,žena,mladih,djece i sl.).Iako to nije očigledno, odluke koje skupština opštine 
donosi mogu imati dalekosežne posledice na položaj ovih grupa,posebno odluke o budžetu 
ili u oblastima obrazovanja,socijalne ili zdravstvene zaštite. 
Poštovanje reda na sjednicama skupštine opštine. – Poslovnik skupštine opštine uređuje 
pitanja vezana za tok sjednice i održavanje reda na sjednici– dužinu trajanja izlaganja, redoslijed 
izlaganja,osnovna pravila ponašanja odbornika,ovlašćenja predsjedavajućeg u vezi sa 
održavanjem reda na sjednici,disciplinske sankcije koje se mogu izreći za nepoštovanje tog reda. 
Poštovanje (etičkog) kodeksa ponašanja. –U mnogim opštinama su, pored pravila ponašanja 
propisanih poslovnikom,usvojeni i kodeksi ponašanja funkcionera lokalne samouprave.Ovi 
kodeksi,kao primarno moralno obavezujući,preporučuju odbornicimaa određeni model ponašanja 
koji bi oni trebalo da usvoje od trenutka kandidovanja za odborničku funkciju do njenog 
prestanka.U nekim opštinama postoje i tijela koja prate primjenu ovih kodeksa. Iako za njihovo 
kršenje uglavnom ne postoje pravne sankcije (npr. u vidu novčane kazne ili gubitka funkcij.), 
osuda javnosti za određeno neprihvatljivo ponašanje može biti stroža kazna za odbornika,čiji je 
zadatak da u toku svog mandata zastupa interese građana. 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE 
Skupština opštine je najviši, predstavnički organ lokalne samouprave, koji vrši osnovne funkcije 
lokalne vlasti. U pokušaju poređenja sa podelom vlasti na državnom nivou, često se može čuti 
da je skupština opštine  „zakonodavna vlast“ na lokalnom nivou. Svakako da ovaj organ, kao 
predstavnički, podsjeća na parlament na državnom ili nacionalnom, odnosno entitetskom 
nivou,ali on nikako ne može vršiti zakonodavnu funkciju. Lokalna samouprava je odvojen sistem i 
tako ga u svemu treba i tretirati. 
 

Кonstituisanje skupštine opštine 
Prvu, konstitutivnu sjednicu skupštine opštine posle lokalnih izbora saziva,prema rješenjima 
većine poslovnika skupština opština u Republici Srpskoj, predsjednik skupštine iz prethodnog 
saziva. To čini u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata izbora. Ako to ne učini predsjednik 
skupštine iz prethodnog saziva,ovo ovlašćenje se prenosi na najstarijeg  odbornika novog saziva 
skupštine. 
 

Potvrđivanje mandata 
Prema izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine odbornik prihvata mandat,nakon 
potvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora, na obrascu koji propisuje Centralna izborna 
komisija Bosne i Hercegovine. Statutima opština/gradova ili poslovnicima skupština 
opština/gradova često je predviđeno da, prilikom preuzimanja funkcije,na konstitutivnoj 
sjednici ili naknadno ako je riječ o dodjeli zamjenskog mandata,odbornici daju svečanu izjavu ili 
polože zakletvu,slično nosiocima drugih javnih funkcija kada stupaju na dužnost. 
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ORGANIZACIJA SKUPŠTINE 

Broj odbornika 
Broj odbornika u skupštini utvrđuje se statutom opštine. Izbornim zakonom Republike Srpske 
propisan je broj odbornika u odnosu na broj birača na 
području opštine/grada, i to: 
- 11 odbornika za opštine koje imaju do 1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak, 
- 13 odbornika za opštine koje imaju od 1.000 do 3.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 15 odbronika za opštine koje imaju od 3.001 do 5.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 17 odbornika za opštine koje imaju od 5.001 do 8.000 birača upisanih u  Centralni birački 
spisak, 
- 19 odbornika za opštine koje imaju od 8.001 do 11.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 21 odbornika za opštine koje imaju od 11.001 do 13.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 23 odbornika za opštine koje imaju od 13.001 do 15.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 25 odbornika za opštine koje imaju od 15.001 do 20.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 27 odbornika za opštine koje imaju od 20.001 do 30.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak, 
- 29 odbornika za opštine koje imaju od 30.001 do 50.000 birača upisanih u Centralni birački 
spisak i 
- 31 odbornika za grad, odnosno opštinu koje imaju više od 50.000 birača upisanih u Centralni 
birački spisak. 
 
Radna tijela skupštine opštine 
Skupština opštine osniva radna tijela koja razmatraju određena pitanja iz njene nadležnosti. Ta 
tijela daju mišljenja na prijedloge propisa i odluka koje donosi skupština opštine. Radna tijela 
mogu biti stalna i povremena. 
 
Stalna radna tijela se ustanovljavaju poslovnikom skupštine, kao što su odbori, komisije ili 
savjeti, i to za pitanja kojima se skupština uobičajeno bavi. 
Obavezno stalno radno tijelo,ustanovljeno Zakonom o statusu funkcionera jedinice lokalne 
samouprave(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 96/05)  je Кomisija za izbor i 
imenovanje.Njane nadležnosti propisane tim zakonom su: 
- donosi rješenje o radnom odnosu predsjedniku skupštine 
- donosi rješenje o radnom odnosu načelniku/gradonačelniku opštine/grada na osnovu certifikata 
Centralne izborne komisije BiH 
- donosi rješenje o opozivu zamjenika načelnika i zamjenika gradonačelnika, nakon sprovedenog 
postupka opoziva u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave 
- donosi rješenje o opozivu predsjednika i potpredsjednika skupštine, nakon sprovedenog 
postupka opoziva utvrđenog Statutom i Poslovnikom skupštine jedinice lokalne samouprave. 
Zakonom o lokalnoj samoupravi(čl. 50.) predviđena je mogućnost da skupština opštine/grada 
obrazuje nadzorni odbor kao stalno radno tijelo koje je nadležno za: 
- kontrolu javne potrošnje u opštini i 
- nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom opštine. 
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Članove nadzornog odbora imenuje skupština opštine iz reda stručnjaka ekonomske i pravne 
struke. 
Za članove nadzornog odbora ne mogu se imenovati načelnik opštine i zamjenik načelnika, 
odbornici skupštine opštine,poslanici Narodne skupštine Republike Srpske,poslanici 
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,članovi Vlade Republike Srpske i Savjeta 
ministara Bosne i Hercegovine,javni službenici, službenici opštinske administrativne službe i 
ostala lica koja bi mogla imati sukob interesa. 
Većina jedinica lokalne samouprave u svojim statutima u svojim statutima,predvidjele su 
obrazovanje nadzornog odbora kao obavezno radno tijelo skupštine. 
Najčešća stalna radna tijela koja se obrazuju poslovnicima skupština jesu tijela za: 
- propise, za razmatranje prijedloga akata koji su upućeni skupštini opštine i njihove usklađenosti 
sa zakonom, 
- budžet i finansije, za razmatranje prijedloga odluka o budžetu i izvršenju budžeta,kao i odluka 
kojima se ustanovljava visina izvornih prihoda opštine, 
- predstavke i pritužbe građana, 
- za određene tipične oblasti u nadležnosti lokalne samouprave  – npr. društvene 
djelatnosti(obrazovanje,prosvjeta,kultura,socijalna zaštita, zdravstvena zaštita,kultura, sport, 
informisanje i sl.),komunalne djelatnosti, urbanizam,stanovanje,poljoprivredu,zaštitu životne 
sredine i slično. U poslednjih nekoliko godina mnoge skupštine opštine ustanovile su i stalna 
radna tijela za pitanja: 
- rodne ravnopravnosti, 
- za praćenje primjene etičkog kodeksa za odbornike i funkcionere. 
Povremena radna tijela se osnivaju posebnim aktom (odlukom) kojom  se precizira njihov 
djelokrug, broj članova i trajanje mandata.Ona se uspostavljaju za razmatranje određenog 
pitanja, o čemu obavještavaju skupštinu opštine čime se njihov mandat i završava. 
Funkcija Način izbora i razrješenja Zaduženja 
Izbor: na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje,ili svakog odbornika,iz reda odbornika,na 
vrijeme od četiri godine,tajnim ili javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja 
odbornika skupštine opštine. 
Predsjednik skupštine opštine (obavezan) 
Opoziv/razrješenje: na isti način na koji je biran. zastupa i predstavlja skupštinu opštine, saziva 
sjednice skupštine i njima predsjedava;obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom 
opštine. 
Potpredsjednik skupštine opštine (nije obavezan, statutom može biti regulisano da je ova 
Funkcija volonterska) 
Na isti način kao predsjednik skupštine opštine obavlja poslove utvrđene statutom i poslovnikom 
skupštine opštine i zamjenjuje predsjednika skupštine opštine u slučaju njegove spriječenosti. 
Poslovnicima skupština opštin/gradovaa reguliše se način izbora članova radnog tijela.U nekim 
poslovnicima članstvo u radnim tijelima ograničava se na odbornike, u drugim se,što je češći 
slučaj, dozvoljava učešće drugih lica(stručnjaka, predstavnika građana i sl.), ali se ono 
ograničava tako što većinu članova moraju činiti odbornici ili time što predsjednik radnog 
tijela mora biti odbornik, a u trećim takva ograničenja ne postoje. U svakom slučaju, pri njihovom 
izboru vodi se računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih političkih partija,odnosno izbornih lista u 
skupštini opštine. 
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Funkcioneri skupštine opštine 
Zakonom o lokalnoj samoupravi uvedene su dvije funkcije koje su vezane za obavljanje poslova 
skupštine opštine kao organa opštine. U tabeli ispod su prikazani način njihovog izbora i 
sadržina te funkcije, odnosno zaduženja koja ovi funkcioneri imaju u odnosu na rad skupštine 
opštine. 
 

funkcija Način izbora i razrješenja Zaduženja 

Predsjednik skupštine opštine 
(obavezan) 

Izbor: na prijedlog Komisije za 
izbor i imenovanje,ili svakog 
odbornika,iz reda odbornika, 
na vrijeme od 4 godine,tajnim 
ili javnim glasanjem , većinom 
glasova od ukupnog broja 
odbornika skupštine opštine. 
Opoziv/razrješenje: na isti 
način na koji je biran. 

zastupa i predstavlja skupštinu 
opštine, saziva sjednice 
skupštine i njima 
predsjedava;obavlja i druge 
poslove utvrđene zakonom 
i  statutom opštine. 

Potpredsjednik skupštine 
Opštine (nije obavezan, 
statutom može biti regulisano 
da je ova funkcija volonterska) 

Na isti način kao predsjednik 
skupštine opštine. 

obavlja poslove utvrđene 
statutom i poslovnikom 
skupštine opštine i 
zamjenjuje predsjednika 
skupštine opštine u slučaju 
njegove spriječenosti. 

 
Klubovi odbornika/odborničke grupe 
Zakon o lokalnoj samoupravi,kao i statuti opština ne bave se klubovima odbornika/odborničkim 
grupama,iako oni po prirodi izbornog sistema na lokalnom nivou,postoje u skupštinama 
opština.Odborničke grupe služe ujednačavanju stavova predstavnika političkih partija, izbornih 
lista ili koalicija i koordiniranju nastupa na sjednicama skupštine i radnih tijela. 
Način obrazovanja i funkcionisanja odborničkih grupa reguliše se poslovnikom skupštine opštine. 
 

Poslovi skupštine opštine 
Među poslovima koje obavlja skupština opštine moguće je prepoznati četiri grupe poslova. 
Da k l e , Skupština: 
- usvaja određene opšte akte (propise); 
- bira,imenuje i razrješava nosioce određenih funkcija; 
- vrši nadzor nad određenim entitetima 
- vrši i druge poslove 
 
Normativni poslovi : 
- donosi statut opštine, 
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje, 
- donosi budžet i završni račun budžeta, 
- donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe, 
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, 
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta, 
- donosi provedbene planove, 
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- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, 
zdravstva,socijalne zaštite,informacija,zanatstva,turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline, 
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom, 
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima 
mjere za funkcionisanje civilne zaštite, 
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine, 
- donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta, 
- donosi odluku o proglašenju praznika opštine, 
- donosi odluku o upotrebi simbola opštine, 
- donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke, 
- donosi odluku o nagradama i priznanjima, 
- usvaja poslovnik, 
 
Izborna funkcija : 
Skupština opština: 
- bira i razrješava predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika 
načelnika opštine,sekretara skupštine opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela 
skupštine opštine 
- odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se 
uređuje izbor načelnika opštine, 
Nadzorna funkcija u sistemu javnih službi: 
- osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanjeposlova od interesa 
za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom 
 
Drugi poslovi: 
Skupština opštine: 
1. raspisuje javni zajam, samodoprinos i referendum, 
2. donosi ekonomski plan, plan razvoja i investicione programe, 
3. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, 
4. donosi program uređenja građevinskog zemljišta, 
5. donosi provedbene planove, 
6. obrazuje stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela, 
7. odlučuje o zaduženju opštine, 
8. donosi plan korištenja javnih površina, 
9. donosi odluku o članstvu opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i 
organizacije, 
10. daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova i 
11. vrši i druge poslove utvrđene zakonom(ovdje se misli na materijalne propise u najrazličitijim 
oblastima,kojima se opštinama prenose ili povjeravaju određene nadležnosti) i statutom. 
 
Donošenje odluka 
Postupak donošenja odluka 
A) Inicijativa 
Inicijativu za donošenje akata iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave mogu pokrenuti 
građani i udruženja građana u skladu sa postupkom predviđenim statutom jedinice lokalne 
samouprave. 
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Građani jedinice lokalne samouprave mogu pokrenuti inicijativu za: 
- donošenje ili promjenu statuta jedinice lokalne samouprave, 
- donošenje ili promjenu akta kojim se uređuje određeno pitanje iz samostalnog djelokruga i 
- raspisivanje referenduma. 
Skupština je dužna da u roku od 60 dana od dana dobijanja inicijative iz stava 1. ovog člana 
obavi raspravu i građanima dostavi obrazložen odgovor. 
Skupština jedinice lokalne samouprave ima dužnost da razmotri svaku inicijativu koju dobije, pod 
uslovom da je pokrenuta na način i u obliku propisanim statutom jedinice lokalne samouprave. 
Inicijativa mora sadržavati određeni broj potpisa građana. Broj potpisa će se utvrditi statutom, 
ali ne može biti manji od 5% ili 500 birača, niti veći od 7% ili 700 birača od ukupnog broja 
glasača. 
 
B) Predlaganje 
Prijedlog za donošenje, izmjene i dopune statuta mogu podnijeti: 
- načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, 
- najmanje 1/3 odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave, i 
- 20% birača ili 1500 birača sa područja jedinice lokalne samouprave. 
Prijedlog za donošenje odluke ili drugog akta iz nadležnosti skupštine mogu podnijeti: 
- načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, 
- svaki odbornik, 
- radna tijela skupštine, i 
- 10% birača ili 1000 birača sa područja jedinice lokalne samouprave. 
Razmatranje na odborima.Prijedlog odluke,po pravilu,prije svega razmatra se u nadležnim 
radnim tijelima skupštine–u radnom tijelu za propise i radnom tijelu zaduženom za oblast na koju 
se odluka odnosi. 
Rasprava i odlučivanje.  
O prijedlogu se vodi rasprava na sjednici skupštine opštine, a po okončanju rasprave glasa se o 
prijedlogu odluke. 
Skupština opštine može da odlučuje(kvorum za odlučivanje) ako glasanju prisustvuje većina od 
ukupnog broja odbornika. 
Većina za donošenje odluke.  
Po pravilu,skupština opštine donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja 
odbornika(apsolutna većina). 
Statutima se može predvidjeti i posebna kvalifikovana većina za donošenje određenih vrsta 
odluka(npr.budžet,planovi,javno zaduživanje, program razvoja opštine i dr.). 
Posle izglasavanja u skupštini opštine odluke se objavljuju u službenom glasilu opštine. 
Najvažniji akti koje donosi skupština opštine 
Skupština u vršenju svojih poslova donosi opšte akte (propise) i pojedinačne akte. Pojedinačnim 
aktima,skupština prije svega bira,imenuje i razrješava nosioce određenih funkcija. Od opštih 
akata ovde izdvajamo: 
- statut opštine – najviši pravni akt opštine – „ustav opštine“, 
- poslovnik skupštine opštine, kojim se uređuje način pripreme, vođenje i rad sjednice skupštine 
opštine i druga pitanja važna za rad skupštine; 
- budžet opštine (videti šemu budžetskog kalendara na kraju teksta); 
- program razvoja opštine i programi razvoja u određenim oblastima (npr. program ekonomskog 
razvoja, strategija održivog razvoja i sl.); 
- prostorni,urbanistički i regulacioni plan. 
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Rad skupštine opštine 
Javnost rada 
Sjednice skupštineopštine su javne.Javnost sjednica se obezbjeđuje omogućavanjem prisustva 
zainteresovanim licima sjednicama, organizovanjem TV prenosa sjednica ili omogućavanjem 
izvještavanja od strane medija(ili prisustvom nasjednicama ili dostavljanjem materijala sa 
sjednica sredstvima javnog informisanja). 
Prisustvo svih zainteresovanih na sjednici često nije moguće iz tehničkih razloga (npr. veličine 
sale u kojoj se sjednice održavaju), pa su skupštinske službe i funkcioneri skupštine dužni da 
obezbijede blagovremeno prijavljivanje za prisustvo sjednici. Javnost se može isključiti, radi 
bezbjednost ili iz drugih opravdanih razloga. 
Pripremanje sjednica 
Za pripremanje sjednica skupštine opštine zaduženi su, prije svega, predsjednik skupštine 
opštine i sekretar skupštine opštine,koji predsjedniku skupštine daje stručnu podršku.Nacrte i 
prijedloge odluka koje donosi skupština,po pravilu, priprema opštinska uprava/administrativna 
služba po nalogu i uputstvima načelnika opštine. 
Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda 
Prijedlog dnevnog reda utvrđuje predsjednik skupštine opštine, na osnovu pristiglih prijedloga 
odluka i potreba za donošenjem određenih odluka. Prijedlog dnevnog reda se dostavlja 
odbornicima.Prijedlog dnevnog reda se može dopunjavati i na samoj sjednici što se reguliše 
poslovnikom skupštine. 
Sazivanje sjednice 
Sjednice skupštine opštine saziva predsjednik skupštine, po potrebi, u skladu sa programom 
rada skupštine i pristiglim prijedlozima akata za skupštinu. Poslovnikom skupštine se,po pravilu, 
određuje minimalan broj i/ili raspored sjednica u toku godine. Takođe,poslovnikom se uređuju 
pitanja obaveze sazivanja sjednice skupštine na zahtjev određenog broja odbornika ili načelnika 
opštine i druga pitanja koja se odnose na sazivanje i održavanje sjednice. 
Sjednica se saziva slanjem pismenog poziva odbornicima,uz koji se dostavlja i materijal za 
sjednicu. 
Tok sjednice 
Usvajanje dnevnog reda. Na početku sjednice, skupština glasanjem usvaja dnevni red. 
Rasprava. 
 Posle toga se o svakoj od tačaka vodi rasprava. Svaki odbornik ima pravo da učestvuje u 
raspravi po svakoj od tačaka dnevnog reda. Učešće u raspravi se najčešćeograničava, tako što 
se određuje maksimalno trajanje izlaganja i pravilom da odbornik može govoriti samo jednom po 
jednoj tački dnevnog reda. 
Poslovnikom skupštine utvrđuje se ko ima pravo da se javi za riječ „preko reda“–kao što su 
predstavnici klubova odbornika,predstavnici predlagača, kada odbornik ukazuje na povredu 
poslovnika i slična pitanja. 
U toku rasprave,odbornici su dužni da poštuju skupštinski red, o čemu vodi računa predsjednik 
skupštine ili drugi predsjedavajući. Konačno,posle rasprave slijedi odlučivanje. 
Trajanje mandata skupštine opštine 
Mandat skupštine opštine traje četiri godine, osim ako se iz zakonom određenih razloga. 
Za razliku odNarodne skupštine RepublikeSrpske, skupština opštine/grada se ne može 
„samoraspustiti“, odnosno donijeti odluku o skraćivanju svog mandata,niti takvu odluku može 
donijeti ili predložiti izvršni organ opštine. 
 
Budžetski kalendar je na drugom dokumentu 


