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CKYTIIII TIIHA f PAAA IIATIKA

Ha ocHoBy aulaHa 46. 3axona o noranHoj caMoynpaBra (<Cn.maqrur pC)
6p.12912007 u 8312014 - sp.saxou, l0l12016 - Ap 3aKoH u +l/ZOttl v !]rala l2l. Craryra
rPa,qa Vaqxa (,,Cn.macr rpaAa rfaqKa" 6p.3/2008, 8/2013, 2212013, 15/2015, 26/2016 u
rt/20t8),

rpa4cro nehe rpaIa gaura, Ha ceAHr4rlra o4pxaHoj 9. ailpvna 20T9. roAr,rHe,
yrnp4rano je

rrPEAJrOr
CTATYTA TPAAA IIAqKA

uo npv 6aubeHoM M[ImJbeIby MlauucrapcrB a ApxaBHe yrrpaBe r,r .]roKiurHe caMoynpaBe,

na [peAnaxe Crynumunu [aAoHece
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I'I:necru:raq Ha ceAHIzIIv CxynrurraHe je He6ojura Eexanuh, HaqeJrHr4K fpa4cne
ylpaBe 3a orrrxre ra saje4ruauKe rrocJroBe.
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            На основу члана 11. и члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 182. 

Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'', бр. 3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18), 

Скупштина града Чачка, а по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу, број 110-00-00164/2019-44 од 01.4.2019. године, на седници одржаној 

_________________ године, донела је 

 

СТАТУТ ГРАДА ЧАЧКА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

 

Члан 1. 
 

              Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности града Чачка 

(у даљем тексту: Град) и начин њиховог остваривања, број одборника скупштине Града, 

организација и рад органа и служби, одређивање органа овлашћеног за покретање поступака пред 

Уставним, односно Управним судом, начин управљања грађана пословима из надлежности 

Града, услови за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење обавезног поступка 

јавне расправе приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких 

планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као 

и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или захтева једне 

трећине одборника, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне 

самоуправе, службена употреба језика и писма у складу са законом и друга питања од значаја за 

Град. 

 

Положај Града 

 

Члан 2. 
 

             Град је територијална јединица утврђена Законом у којој грађани остварују локалну 

самоуправу у складу са Уставом, законом и статутом града Чачка (у даљем тексту: статут). 

 

Територија Града 

 

Члан 3. 
 

              Територија Града утврђена је Законом о територијалној организацији Републике Србије, 

а чине је насељена места, односно подручја катастарских општина која улазе у њен састав, и то: 

 

Насељено место:  Катастарска општина:  

Атеница  Атеница  

Балуга (Љубићска)  Балуга (Љубићска)  

Балуга (Трнавска)  Балуга (Трнавска)  

Бањица  Бањица  

Бељина     

Бечањ  Бечањ  

Брезовица  Брезовица  

Бресница  Бресница  

Вапа  Вапа  

Видова  Видова  

Виљуша  Виљуша  

Вранићи  Вранићи  

Врнчани  Врнчани  

 

 

   



 

Овчар Бања  

Вујетинци  Вујетинци  

Горичани  Горичани  

Горња Горевница  Горња Горевница  

Горња Трепча  Горња Трепча  

Доња Горевница  Доња Горевница  

Доња Трепча  Доња Трепча  

Жаочани  Жаочани  

Заблаће  Заблаће  

Јанчићи  Јанчићи  

Јежевица  Јежевица  

Јездина  Јездина  

Катрга  Катрга  

Качулице  Качулице  

Коњевићи  Коњевићи  

Кукићи  Кукићи  

Кулиновци  Кулиновци  

Липница  Липница  

Лозница  Лозница  

Љубић  Љубић  

Међувршје  Међувршје  

Милићевци  Милићевци  

Миоковци  Миоковци  

Мојсиње  Мојсиње  

Мрчајевци  Мрчајевци  

Мршинци  Мршинци  

Остра  Остра  

Паковраће  Паковраће  

Парменац  Парменац  

Петница  Петница  

Прељина  Прељина  

Премећа  Премећа  

Придворица  Придворица  

Пријевор  Пријевор  

Прислоница  Прислоница  

Рајац  Рајац  

Ракова  Ракова  

Риђаге  Риђаге  

Рошци  Рошци  

Слатина  Слатина  

Соколићи  Соколићи  

Станчићи  Станчићи  

Трбушани  Трбушани  

Трнава  Трнава  

Чачак  Чачак.  

 

Називи делова насељених места 

 

Члан 4. 
  

           Скупштина града одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других 

делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност министарства надлежног 

за послове локалне самоуправе. 

 

 

 



 

Својство правног лица 
 

Члан 5. 

 

           Град има својство правног лица. 

           Град представља и заступа Градоначелник. 

 

Седиште Града 
 

Члан 6. 
 

          Седиште Града је у Чачку у улици Жупана Страцимира бр. 2. 

 

Симбол Града 
 

Члан 7. 
 

          Град има свој грб. 

          Изглед и употреба грба уређује се посебном одлуком Скупштине града. 

 

Члан 8. 
 

          Грб изражава културне, привредне и традиционалне посебности града Чачка. 

- Основу грба чини уникатно обликована површина где горња контура изражена 

силуетом симболизује Чачанску цркву из XII века.  

- Средњи део грба садржи грб аутономне Кнежевине Србије (крст са оцилима). Зидна 

круна изнад грба симболизује град као управно средиште од средњег века до савременог 

доба. 

- Лавови који придржавају штит, један са круном, а други са калпаком, симболизују 

јединство државне и локалне власти. Они стоје на постаменту, стилизованом наковњу, 

симболу привредног развоја. 

- На постаменту су укрштени топ са точком (симбол артиљерије која је учествовала у 

ослобађању града и околине) и мач који подсећа на средњовековну прошлост. 

- На ленти грба исписане су две значајне године у историји града, 1408. прва знана година 

помена назива града  и 1815. година у којој се одиграо Бој на Љубићу. Између година је 

исписано име Чачка. Лента се продужава заставом Републике Србије и заставом 

српских устаника из XIX века. На ленти грба стилизовано је Мирослављево писмо у 

белој боји. 

          Боје грба су: плава, црвена, златно жута, браон и бела, док црна боја чини контуру свих 

стилизованих боја у грбу. 
 

Члан 9. 
 

          Грб Града може се истицати само уз државне симболе. 
 

Језик и писмо 

 

Члан 10. 
 

                  У Граду је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо. 

 

Печат 

 

Члан 11. 
 

         Органи Града имају свој печат. 

         Изглед, садржина, број и друга питања у вези употребе печата утврђују се посебном 

одлуком у складу са Законом. 

 

 

 



 

Имовина Града 

 

Члан 12. 
 

        Град има своју имовину. 

        Имовином Града самостално управљају и располажу органи Града, у складу са законом, 

овим статутом и другим актима Града. 

       У јавној својини Града сагласно закону су: 

- добра у општој употреби на територији Града (општински путеви, некатегорисани путеви, улице 

које нису део аутопута или државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и др.); 

- комунална мрежа на територији Града; 

- непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и организације Града; 

- ствари у јавној својини на којима право коришћења имају месне заједнице на територији Града, 

установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач Град; 

- друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, у складу са законом којим се уређује 

јавна својина. 

Празници града 

 

Члан 13. 
 

       Град има свој дан. 

       Дан града је 18. децембар - дан првог писаног помињања назива Чачак. 

       Празник града утврђује се статутом или посебном одлуком Скупштине града, уз претходну 

сагласност министарства надлежног за локалну самоуправу. 

 

Члан 14. 
 

       Град има своју славу. 

       Слава Града је Дан Вазнесења Господњег - Спасовдан. 

 

Награде и јавна признања 

 

Члан 15. 
 

       Поводом 18. децембра - дана Града, Скупштина града додељује Децембарску награду града 

и одлучује о додељивању звања „почасни грађанин града Чачка“, уз претходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

           Скупштина града може утврдити да се поводом празника града додељују и друге награде 

и јавна признања. 

            Награде и друга јавна признања, врсте, поступак и друга питања у вези доделе награда и 

других јавних признања уређују се посебном одлуком. 

 

Јавност рада 

 

Члан 16. 
 

             Рад органа Града доступан је јавности. 

              Јавност рада органа Града обезбеђује се нарочито: 

              1) издавањем "Службеног листа града Чачка"; 

              2) организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа 

Града; 

              3) одржавањем конференција за медије представника органа Града; 

              4) објављивањем аката на интернет презентацији Града; 

              5) и на други начин у складу са законом, статутом и одлукама органа Града. 

              Органи и службе Града дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава 

јавног информисања. 

                

 



              

 

              Јавност рада и обавештавање грађана о раду органа града ближе се уређује пословником 

о раду органа, одлуком о интернет презентацији града и његових органа. 

 

II НАДЛЕЖНОСТ ГРАДА 

 

Члан 17. 
 

              Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом врши надлежности јединице 

локалне самоуправе утврђене Уставом и законом. 

 

Члан 18. 
 

            Град у вршењу своје надлежности: 

              1. доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм 

развоја града, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

              2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, 

коришћење грађевинског земљишта и пословног простора; 

              3. стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу локалних путева и 

улица и других јавних објеката од значаја за град; 

              4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање 

и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе 

делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе; 

              5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права 

осетљивих група; 

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

              7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима 

активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове 

пословања; 

               8. стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, 

заштити културних добара од значаја за град; 

               9. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи 

политику руралног развоја; 

             10. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној 

равноправности, као и о јавном информисању у граду; 

             11. образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе града, 

организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; 

             12. утврђује симболе града и њихову употребу; 

             13. управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину 

локалних такси; 

             14. прописује прекршаје за повреде градских прописа; 

             15. обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом (нпр. у областима 

одбране, заштите и спасавања, заштите од пожара, омладинске политике, зоохигијене и др.), као 

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

           Град врши надлежности и послове државне управе који су му законом поверени. 
 

 

Јавне службе Града 

 

Члан 19. 
 

         За обављање комуналне делатности или делатности од значаја за рад органа града Град 

оснива јавна предузећа или друштва капитала у складу са законом. 

          

 

 

 

 



 

 

 

        Ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом 

утврђеног интереса у областима предшколског образовања, културе, физичке културе, 

здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног становања и 

задовољавања других потреба локалног становништва Град оснива установе и агенције у складу 

са законом. 

        Права оснивача, за јавне службе из става 1. и 2. овог члана, врши Скупштина града, уколико 

законом, овим статутом и актима града није другачије одређено. 

 

Сагласност на планове и програм пословања јавне службе 

 

Члан 20. 
 

         Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужне 

су да Скупштини града достављају на сагласност планове рада и развоја, као и годишњи програм 

пословања, у складу са законом. 
 

 

Подношење Скупштини града извештаја о раду јавних служби 

 

Члан 21. 
 

          Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да, најмање 

једном годишње, подносе Скупштини града извештај о свом раду најкасније до 30. априла текуће 

године за претходну годину. 
 

Поверавање послова правном или физичком лицу 

 

Члан 22. 
 

         Град може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или 

физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности. 

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

 

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА 
 

 

Средства за обављање послова и извори средстава 

 

Члан 23. 
 

         За обављање изворних и поверених послова Града средства се обезбеђују у складу са 

законом. 

 

Члан 24. 

 

        Средства буџета Града обезбеђују се у складу са законом из: 

         - изворних и уступљених прихода, 

         - трансфера, 

         - примања по основу задуживања, и 

- других прихода и примања утврђених законом. 

         Граду припадају изворни приходи утврђени Законом остварени на његовој територији. 

         Стопе изворних прихода, као и начин и мерила одређивања висине локалних такси и 

накнада утврђује Скупштина града у складу са Законом. 

 

 

 

 



 

 

Члан 25. 
 

         Скупштина доноси буџет Града за сваку календарску годину, у којем се исказују сви 

приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у 

складу са законом који уређује буџетски систем. 

         По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета 

Града. 
 

1. Самодопринос 
 

Члан 26. 
 

             Самодопринос је наменски изворни приход Града који се остварује на основу одлуке о 

увођењу самодоприноса. 

             Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета 

и строго су наменског карактера. 

 

Одлука о увођењу самодоприноса 
 

Члан 27. 
 

             Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом у складу са законом. 

             Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина града већином гласова од 

укупног броја одборника. 

             Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се 

средства прикупљају. 

             Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме 

се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се 

побољшавају услови коришћења те имовине. 
 

Иницијатива за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за територију града 
 

Члан 28. 
 

          За доношење одлуке о увођењу самодоприноса подноси се иницијатива Скупштини града. 

          Иницијативу за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за територију града подноси: 

            - најмање 10% бирача са пребивалиштем на територији Града. 

            - одборничка група или најмање 1/3 одборника у Скупштини града. 

          Број бирача из става 2. алинеја 1. овог члана утврђује се на основу броја бирача утврђених 

решењем о закључењу бирачког списка за последње изборе за одборнике Скупштине града. 
 

Иницијатива за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за територију месне заједнице 
 

Члан 29. 
 

           Иницијативу за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за месну заједницу или део 

месне заједнице подноси: 

             - збор грађана месне заједнице; 

             - збор грађана дела месне заједнице; 

             - савет месне заједнице. 
 

Програм о изворима, намени и начину обезбеђења средстава 
 

Члан 30. 
 

          Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђења 

укупних финансијских средстава за реализацију пројеката који су предмет одлуке о увођењу 

самодоприноса. 

 

 

 



 

 

 

Члан 31. 
 

           Када Скупштина града прихвати иницијативу за увођење самодоприноса на истој седници 

утврђује закључак којим истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу 

самодоприноса. 

 

Расписивање референдума 
 

Члан 32. 
 

           Одлука о расписивању референдума садржи нарочито: назначење територије за коју се 

референдум расписује; назив акта, односно питање о коме се грађани изјашњавају; датум 

спровођења референдума и време одређено за изјашњавање на референдуму. 

 

Органи за спровођење референдума 

 

Члан 33. 
 

           Истовремено са доношењем одлуке о расписивању референдума Скупштина града доноси 

одлуку о образовању комисије за спровођење референдума на предлог подносиоца иницијативе 

за увођење самодоприноса или Градоначелника. 

           Комисију за спровођење референдума чине председник и четири члана. 

           Председник и чланови комисије имају заменике. 
 

Члан 34. 
 

           Одлуком о образовању комисије за спровођење референдума утврђује се да комисија 

образује гласачке одборе, утврђује њихове задатке, одређује гласачка места, садржину, изглед и 

број гласачких листића, стара се о законитом спровођењу референдума, утврђује резултате 

референдума и о томе подноси извештаје Скупштини града и Савету месне заједнице, ако се 

самодопринос уводи за подручје месне заједнице и утврђују други задаци комисије. 

          Гласачки одбор чине председник и најмање два члана. 

          Председник и чланови гласачког одбора имају заменике. 

          Гласачки одбор се образује најкасније 24 часа пре дана одређеног за одржавање 

референдума. 

 

Списак грађана који има ју право изјашњавања на референдуму 

 

Члан 35. 
 

           Градска управа која врши ажурирање бирачког списка као поверен посао (упис, брисање, 

измена, допуна или исправка) по службеној дужности или на захтев грађана, стара се о изради 

списка грађана који имају право изјашњавања на референдуму у складу са законом. 

Објављивање укупног и коначног броја грађана који имају право изјашњавања на референдуму 

врши комисија за спровођење референдума у складу са Законом о јединственом бирачком списку. 

 

Члан 36. 
 

           Градска управа у чијем су делокругу рада стручни и административно технички послови у 

вези са изборима је дужна да пружи стручну и административно техничку помоћ органима за 

спровођење референдума. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Објављивање аката о самодоприносу 
 

Члан 37. 
 

          Одлука о расписивању референдума, предлог одлуке о увођењу самодоприноса ради 

упознавања грађана са њеном садржином и одлука о образовању комисије за спровођење 

референдума објављују се у "Службеном листу града Чачка". 

           Од дана расписивања до дана спровођења референдума не може протећи мање од 15 дана 

ни више од 60 дана. 

 

Проглашење одлуке о самодоприносу 

 

Члан 38. 
 

           Референдум је пуноважан ако је на њему гласала већина грађана који имају бирачко право 

и који су уписани у бирачки списак у складу са Законом о референдуму и народној иницијативи. 

          Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом уколико је за њу гласала већина 

грађана из става 1. овог члана, ако Уставом, законом или статутом није за то предвиђен већи број. 

           Извештај о спроведеном референдуму доставља се Скупштини града. 

           Одлуку о увођењу самодоприноса донету референдумом проглашава Скупштина града, у 

складу са Уставом, законом и статутом. 

             Извештај о спроведеном референдуму и одлука о увођењу самодоприноса објављује се у 

"Службеном листу града Чачка". 

 

Изјашњавање на референдуму 

 

Члан 39. 
 

           У погледу спровођења изјашњавања грађана на референдуму, гласачких места, материјала 

за гласање, начина рада гласачких одбора, гласања, утврђивања резултата гласања на гласачком 

месту и других питања у вези с гласањем примењују се одредбе Закона о референдуму и народној 

иницијативи. 

 

2. Локалне комуналне таксе 

 

Члан 40. 
 

          Скупштина града може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга у складу са Законом. 

 

Одговорност за извршење буџета 
 

Члан 41. 
 

          За извршење буџета Града, Градоначелник одговара Скупштини Града. 

          Градска управа у чијем делокругу рада су послови праћења извршења буџета је дужна да 

Градоначелнику редовно подноси усмени извештај о приливу и утрошку средстава буџета града, 

а кад то захтева Градоначелник и у писаном облику. 

          Градска управа из става 2. овог члана дужна је да и у другим случајевима поднесе писани 

извештај увек кад то затражи Градоначелник. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV ОРГАНИ ГРАДА 
 

Члан 42. 
 

            Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градске управе. 

 Орган Града је и Градско правобранилаштво, у складу са посебним законом, чији 

делокруг, положај, надлежност, уређење и организација се регулишу посебном одлуком. 
 

Надлежности 

 

Члан 43. 
 

            Послове Града врше органи града у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим 

Статутом. 

             Ако законом или другим прописом није утврђено који је орган надлежан за обављање 

послова из делокруга Града, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности 

града врши Скупштина града, а послове који су односе на извршење закона и других прописа 

врши Градоначелник. 

            Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог 

члана, надлежна је Скупштина града. 

 

1. Скупштина града 

Положај и састав 

 

Члан 44. 
 

             Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти 

утврђене Уставом, законом и овим Статутом. 

              Скупштину града чине одборници, који се бирају по поступку и на начин утврђен 

Законом. 

              У Скупштини града се образују одборничке групе у складу са Пословником о раду 

Скупштине. 

 

Број одборника 

 

Члан 45. 
 

             Скупштина града има 75 одборника. 

 

Мандат одборника 
 

Члан 46. 
 

           Одборници се бирају на четири године. 

           Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту у складу са 

законом. 

           Одборнику почиње и престаје одборнички мандат у складу са законом. 

 

Сазивање конститутивне седнице 
 

Члан 47. 
 

            Седницу новог сазива Скупштине града сазива председник Скупштине града претходног 

сазива у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. 

             

 

 

 

 



 

 

            Ако председник Скупштине града из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у 

року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији кандидат за одборника новог 

сазива, у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана. 

            

 

            Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине града. 

 

Конституисање Скупштине града 

 

Члан 48. 
 

            Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и 

постављењем секретара Скупштине града. 

 

Заклетва 
 

Члан 49. 
 

              Приликом ступња на дужност одборник полаже заклетву: 

"Заклињем се да ћу се у раду Скупштине града Чачка придржавати Устава Републике Србије, 

закона и статута града Чачка, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника у 

интересу грађана Града Чачка." 
 

Имунитет и неспојивост функције одборника 

 

Члан 50. 
 

              Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен за 

изражено мишљење или гласање на седници Скупштине града и радних тела. 

              Одборник не може бити запослени у Градској управи и лице које именује, односно 

поставља Скупштина града. 

              Ако запослени у Градској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу 

рада мирујуму док траје његов одборнички мандат. 

              Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила 

Скупштина града престаје функција на коју су именована, односно постављена. 

 

Права и дужности одборника 
 

Члан 51. 
 

             Одборник има право предлагања одлуке и другог општег акта. 

 

Члан 52. 
 

             Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине града и њених радних тела, 

извршава поверене задатке, предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима, подноси 

иницијативе за доношење одлука и других аката, подноси амандмане на предлоге прописа, 

поставља питања везана за рад органа Града предлаже измене и допуне дневног реда седница 

Скупштине града и учествује у другим активностима Скупштине града. 

              Одборник има право да буде редовно обавештаван о питањима од значаја за обављање 

одборничке дужности, као и да на лични захтев од органа и служби општине добије податке који 

су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину. 

                

 

 

 

 

 



 

              За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава 

одговоран је секретар скупштине Града, а начелник градске управе за поједине области - када се 

обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад градске управе. 

              Права и дужности одборника ближе се уређују Пословником Скупштине града. 

 

Накнада и друга примања одборника 

 

Члан 53. 
 

               Одборник има право на накнаду за вршење одборничке дужности и накнаду трошкова 

насталих у вези са обављањем одборничке дужности, у складу са посебном одлуком Скупштине 

града. 

Надлежност Скупштине града 

 

Члан 54. 
 

                 Скупштина града, у складу са законом: 

1) доноси Статут града и пословник Скупштине града; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такси и накнада; 

4) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 

5) доноси урбанистичке и просторни план Града; 

6) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се 

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

7) доноси прописе и друге опште акте; 

8) доноси програме уређења грађевинског земљишта; 

9) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите 

животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким 

документима; 

10) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом града у 

складу са законом и врши надзор над њиховим радом; 

11) именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора и директоре јавних 

предузећа чији је оснивач у складу са законом; 

12) именује и разрешава управни и надзорни одбор, директоре установа, организација и 

служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 

13) бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине 

града; 

14) поставља и разрешава секретара Скупштине града; 

15) бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика 

Градоначелника и чланове Градског већа; 

16) утврђује цене, односно даје сагласност на цене услуга и производа из надлежности 

Града у складу са законом; 

17) утврђује градске административне таксе и друге локалне приходе који Граду 

припадају по закону; 

18) уређује начин, поступак и износе плаћања доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта; 

19) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни 

дуг; 

20) одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини града 

Чачка, укључујући и непокретности на којима Град има посебна својинска овлашћења осим у 

случајевима одређеним овим Статутом или другим прописом; 

 

 

 

 



21) ближе уређује прибављање, располагање, коришћење и управљање стварима у јавној 

својини Града у складу са важећим прописима; 

22) одлучује о давању претходне сагласности носиоцима права коришћења и 

корисницима непокретности у јавној својини Града за давање на коришћење другом носиоцу 

права коришћења или у закуп ових непокретности на одређено време за период дужи од 5 година, 

у случајевима одређеним важећим прописима; 

23) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Града од носилаца права 

коришћења или корисника ових непокретности у случајевима прописаним законом; 

24) одлучује о давању претходне сагласности јавном предузећу или друштву капитала за 

отуђење или давање у дугорочни закуп грађевинског земљишта које је стекло по основу улагања 

у капитал; 

25) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је 

оснивач Град, а који су носиоци права коришћења на непокретностима, за упис права својине на 

тим непокретностима; 

26) ближе уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и додељивање 

стамбених зајмова запосленима у органима Града у складу са важећим прописима; 

27) доноси акт о категоризацији општинских путева и улица; 

28) одлучује о додељивању признања и награда; 

29) утврђује називе улица, тргова, градских четврти; 

30) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

31) доноси одлуку о накнади за вршење одборничке дужности, дужности председника и 

члана сталног и повременог радног тела Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; 

32) доноси одлуку о платама и накнадама изабраних лица у органима Града; 

33) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 

34) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну 

самоуправу; 

35) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 

36) покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта 

Републике Србије; 

37) доноси одлуку о оснивању фондова и финансијске програме о обезбеђењу средстава; 

38) утврђује предлог концесионог акта; 

39) одлучује о јавно приватном партнерству; 

40) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 

41) обезбеђује јавно информисање од локалног значаја; 

42) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршавањем 

прописа и других општих аката из надлежности Града; 

43) прописује прекршаје за повреде градских прописа; 

44) разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета и 

јавних предузећа чији је оснивач; 

45) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности, 

која су утврђена Пословником; 

46) образује штаб за ванредне ситуације, доноси одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији Града,  доноси процену ризика, план смањења 

ризика од катастрофа, план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса; 

47) прописује мере за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских остатака на 

пољопривредном земљишту, прописује мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, 

града, пожара и других елементарних непогода; 

48) одлучује о сарадњи или удруживању са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним и хуманитарним организацијама у складу са законом; 

49) именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине града, у 

складу са законом;  

50) обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима. 

 

 

 

 



Председник Скупштине града 

 

Члан 55. 
 

                   Скупштина града има председника. 

                  Председник Скупштине града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним 

седницама, координира рад радних тела Скупштине града и стара се да она извршавају послове 

ради којих су образована, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о 

остваривању јавности рада Скупштине, потписује акта која Скупштина доноси и обавља друге 

послове утврђене овим Статутом и пословником Скупштине града. 
 

 

Избор председника Скупштине града 

 

Члан 56. 
 

               Председник Скупштине града се бира из реда одборника, на предлог најмање 1/3 

одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине. 

               Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

               Избор председника Скупштине града ближе се уређује пословником. 

               Скупштина града одлучује о радноправном статусу председника Скупштине посебном 

одлуком приликом избора. 
 

Разрешење председника Скупштине града 
 

Члан 57. 
 

                Председник Скупштине града може да буде разрешен и пре истека времена за које је 

изабран: 

               - на лични захтев 

               - на предлог најмање 1/3 одборника. 

                 Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 

                 Разрешење председника Скупштине града се врши на исти начин на који је биран. 
 

Заменик председника Скупштине града 
 

Члан 58. 
 

               Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

                Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и 

председник Скупштине града. 

               Ако заменику председника скупштине мирују права из радног односа услед избора на 

ту функцију, заменик председника скупштине може бити на сталном раду у Граду. 

 

Секретар Скупштине града 

 

Члан 59. 
 

                 Скупштина града има секретара. 

                 Секретар Скупштине града се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем 

и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним 

пословима везаним за њихов рад. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Постављење секретара Скупштине града 

 

Члан 60. 
 

                Секретар скупштине се поставља, на предлог председника скупштине, на четири године 

и може бити поново постављен. 

                За секретара скупштине града може бити постављено лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним 

стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године. 

                Скупштина града може, на предлог председника скупштине, разрешити секретара и пре 

истека мандата. 

                 Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

                 Заменик секретара скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под 

истим условима као и секретар. 
 

Пословник Скупштине града 

 

Члан 61. 
 

                   Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад 

Скупштине града уређују се пословником Скупштине града. 

                  Скупштина града доноси пословник већином од укупног броја одборника. 

 

Кворум за рад и одлучивање 
 

Члан 62. 
 

                Скупштина града одлучује на седници на којој присуствује већина од укупног броја 

одборника. 

                 Скупштина града одлучује већином гласова присутних одборника. 

                Већином гласова од укупног броја одборника Скупштина града: 

1) доноси Статут града; 

2) доноси буџет Града; 

3) доноси програм развоја Града и појединих делатности; 

4) доноси урбанистичке и просторне планове; 

5) утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

6) одлучује о јавном задуживању Града; 

7) одлучује о називима улица и тргова; 

8) и у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом. 

 

Сазивање седнице Скупштине града 
 

Члан 63. 
 

               Седнице Скупштине града сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном 

у три месеца. 

               Председник Скупштине града је дужан да седницу закаже на захтев Градоначелника, 

Градског већа или једне трећине одборника, у року од 7 дана од дана подношења захтева, тако да 

дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

              У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице скупштине, председник 

скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

              

 

 

 

 



 

              Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који 

оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним 

несазивањем. 

              Минималан рок за сазивање седнице скупштине, из става 3. овог члана, не односи се на 

сазивање седнице скупштине у условима проглашене ванредне ситуације. 

              Ако председник Скупштине града не закаже седницу у року из става 2. овог члана, 

седницу може заказати подносилац захтева, а седницом председава одборник кога одреди 

подносилац захтева. 

              Председник Скупштине града може одложити седницу коју је сазвао само у случају када 

не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује 

Скупштина града. 

Јавност рада 
 

Члан 64. 
 

             Седнице Скупштине града су јавне. 

             Пословником о раду Скупштине града ближе се уређује јавност рада Скупштине града. 

             За јавност рада Скупштине града и њених радних тела одговоран је председник 

Скупштине. 

 

Члан 65. 
 

             Представници штампе и других средстава јавног информисања као и друга 

заинтересована лица у складу са Пословником о раду имају слободан приступ седницама 

Скупштине града и њених радних тела. 

              У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници 

Скупштине града, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници 

полазећи од интереса пријављених за тачке дневног реда и редоследа пријављивања, а у случају 

да присутни ометају рад Скупштине, председник Скупштине може ускратити приступ седници                      

Скупштине или прекинути седницу Скупштине града. 

              Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози 

одлука и других аката, као и информациони и документациони материјал о питањима из рада 

Скупштине града и њених радних тела. 

 

Члан 66. 
 

             Седнице Скупштине града могу бити затворене за јавност из разлога безбедности и у 

другим случајевима одређеним законом и ако то предложи Градско веће, Градоначелник или 

најмање трећина одборника. Предлог мора бити образложен. О предлогу се гласа у Скупштини 

без претреса. 

1. Радна тела Скупштине града 
 

Члан 67. 
 

             Скупштина града образује стална или повремена радна тела ради давања мишљења на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина, разматрања питања из њене надлежности и 

обављања других послова у складу са статутом. 

              Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују 

се пословником о раду скупштине Града. 

              Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима 

одлучује скупштина. 

 

 

 

 

 

 

 



Члан 68. 
 

              Председника и чланове радног тела бира и разрешава Скупштина града на предлог 

одборничких група. 

              Одборник може бити члан највише два радна тела. 
 

Члан 69. 
 

              Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, 

формулише закључке и о томе подноси извештај Скупштини града. 

              Члан радног тела Скупштине града, може бити грађанин који није одборник. 
 

Члан 70. 
 

              Радна тела образују се на време за које је бирана Скупштина града. 

              Председнику и члановима радног тела престаје функција разрешењем и у случајевима у 

којима престаје мандат одборника. 

              Председнику и члановима радних тела престаје дужност на коју су именовани и у случају 

распуштања Скупштине града. 

             Председнику и члановима радног тела за рад у радном телу припада накнада прописана 

посебном одлуком Скупштине града. 
 

 

 

Изборна комисија 

 

Члан 71. 

 

             Избор, права и дужности председника и чланова Изборне комисије Града за спровођење 

избора за одборнике Скупштине града утврђују се пословником о раду Скупштине града. 
 

 

2. Извршни органи града 
 

Члан 72. 
 

              Извршни органи Града су: Градоначелник и Градско веће. 

 

2.1. Градоначелник 
 

Избор Градоначелника 
 

 

Члан 73. 
 

              Градоначелника бира Скупштина града из реда одборника, на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. 

               Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. 

 

Заменик Градоначелника 
 

Члан 74. 
 

            Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда 

одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као Градоначелника. 

 

Разрешење  и оставка Градоначелника 

 

Члан 75. 
 

Градоначелник може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен 

предлог најмање трећине одборника на исти начин на који је биран. 

 

 

 

 



 

О предлогу за разрешење Градоначелника мора се расправљати и одлучивати у року од 15 

дана од дана достављања предлога председнику Скупштине града, уз примену минималног рока 

за сазивање седнице из члана 63. ст. 2. и 3. овог Статута. 

Ако Скупштина града не разреши Градоначелника, одборници који су поднели предлог за 

разрешење не могу поново предложити разрешење Градоначелника пре истека рока од шест 

месеци од одбијања претходног предлога. 

Градоначелник може поднети оставку. 

О поднетој оставци градоначелника, председник Скупштине града обавештава одборнике 

на почетку прве наредне седнице Скупштине.  

 

Члан 76. 
 

           Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености 

да обавља своју дужности и врши друге послове из делокруга Градоначелника које му 

Градоначелник повери. 

 

Радноправни статус Градоначелника и заменика Градоначелника 

 

Члан 77. 
 

Градоначелник и заменик Градоначелника су на сталном раду у Граду. 

Градоначелнику и заменику Градоначелника избором на ове функције престаје мандат 

одборника у Скупштини града. 

 

Заклетва 

 

Члан 78. 
 

           Приликом ступања на дужност Градоначелник пред одборницима Скупштине града 

полаже Заклетву која гласи: 

"Заклињем се да ћу часно и непристрасно вршити дужност Градоначелника руководећи се 

интересима грађана Чачка, да ћу све своје способности и знање посветити развоју града Чачка и 

да ћу се у свом раду придржавати Устава Републике Србије, закона и Статута града Чачка." 

 

Надлежност 
 

Члан 79. 

 

          Градоначелник: 

1) представља и заступа Град; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива службу за буџетску инспекцију и службу за интерну ревизију, у складу са 

законом; 

5) закључује уговоре о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града у 

својству заступника Града када је то посебним прописом одређено и ради друге послове у вези 

прибављања, располагања, коришћења и управљања стварима у јавној својини града у складу са 

важећим прописима; 

6) поставља и разрешава помоћнике Градоначелника;  

7) одлучује о правима и обавезама постављених лица, осим о правима секретара 

Скупштине града; 

8) одлучује о распореду коришћења службених зграда и просторија за потребе органа 

Града; 

            

 

 

 

 



 

           9) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у 

установама које се финансирају из буџета Града и даје сагласност на број и структуру запослених 

и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета 

Града, у складу са законом; 

          10) усмерава и усклађује рад градских управа; 

          11) подноси жалбу Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа 

или органа Града онемогућава вршење надлежности Града; 

          12) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком 

Скупштине града; 

          13) информише јавност о свом раду и раду Градског већа; 

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

          15) врши и друге послове прописане законом, овим статутом и другим актима Града. 

 

Помоћници Градоначелника 

 

Члан 80. 
 

Градоначелник може поставити помоћнике градоначелника за поједине области (економски 

развој, друштвене делатности, инфраструктуру и месну самоуправу, урбанизам, примарна 

здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреду и др.) у складу са Законом о 

локалној самоуправи. 

Помоћници Градоначелника се постављају најдуже на период док траје дужност 

Градоначелника. 

Одлуком о организацији градске управе прописују се услови за постављење помоћника 

Градоначелника. 

 

Члан 81. 
 

          Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и 

врше друге послове по налогу Градоначелника. 

 

Разрешење помоћника Градоначелника 

 

Члан 82. 
 

           Градоначелник може разрешити помоћника Градоначелника. 

 

Члан 83. 
 

            Помоћник Градоначелника у случају разрешења има права постављеног лица утврђена 

законом.  

2.2. Градско веће 

 

Надлежност 

 

Члан 84. 
 

            Градско веће: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града; 

2) доноси акт о приступању прибављању или располагању непокретностима у јавној 

својини Града, када је доношење овог акта прописано посебним прописима; 

 

 

 

 

 

 



3) одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима 

прописаним законом којим је уређена  област планирања и изградње објеката (отуђење 

грађевинског земљишта ради изградње, озакоњење, исправка граница, формирање грађевинских 

парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског земљишта, 

давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, коришћењу 

права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини града Чачка; 

4) одлучује о располагању покретним стварима у јавној својини Града; 

5) одлучује о давању претходне сагласности носиоцима права коришћења и корисницима 

непокретности у јавној својини за давање на коришћење другом носиоцу права коришћења или 

у закуп ових непокретности на неодређено време и на одређено време за период до 5 година, у 

случајевима одређеним важећим прописима; 

6) одлучује о давању у закуп непокретности у јавној својини Града на период до 5 година; 

7) одлучује о умањењу почетне процењене вредности непокретних или покретних ствари 

у јавној својини Града у поступку њиховог отуђења, у складу са важећим прописима; 

8) одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању другим имовинским 

правима у вези са којима Град има одговарајућа права (право на патент, лиценцу, модел, узорак 

и жиг, право коришћења техничке документације и др.) 

9) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

града; 

10) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 

11) доноси акта о утврђивању просечних цена непокретности у одговарајућим зонама, 

акта о просечним ценама одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину 

утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, 

које се налазе у најопремљенијој зони и акта о коефицијентима за непокретности у зонама, у 

складу са законом; 

               12) доноси Програм мониторинга земљишта, Програм заштите земљишта, Програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Програм контроле квалитета 

ваздуха, Програм постављања привремених објеката, такси стајалишта и аутобуских стајалишта, 

и друге програме и планове које не доноси Скупштина града;   

13) врши надзор над радом градских управа образованих за поједине области, поништава 

или укида акте Градске управе образоване за поједину област, који нису у сагласности са 

законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града; 

14) поставља и разрешава начелника градске управа; 

15) поставља и разрешава Градског правобраниоца и заменика Градског правобраниоца;  

16) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 

17) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа 

чији је Град оснивач; 

18) предлаже акта које доноси Скупштина града ради заштите општег интереса у јавном 

предузећу и друштву капитала чији је оснивач Град; 

19) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини Града, ради даљег 

извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

20) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике: 

21) образује жалбену комисију; 

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

23) доноси, у складу са законом и овим статутом, План одбране града којим планира 

своју организацију за функционисање у ванредном или ратном стању и планира мере и средства 

за рад правних лица из њихове надлежности ради непосредног задовољавања потреба грађана у 

ратном или ванредном стању у складу са задацима Плана одбране Републике Србије; 

 

 

 

 



24) информише јавност о свом раду; 

25) доноси пословник о раду на предлог Градоначелника; 

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

Одлуку из тачке 10) овог члана, Градско веће доноси већином гласова од укупног броја 

чланова Градског већа. 

 

Састав и избор 
 

Члан 85. 
 

             Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника и 11 чланова Градског већа. 

            Чланове Градског већа бира Скупштина града тајним гласањем, на период од четири 

године, већином од укупног броја одборника. 

            Кандидате за чланове Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника. 

            Када одлучује о избору Градоначелника, скупштина Града истовремено и обједињено 

одлучује о избору заменика Градоначелника и чланова Градског већа. 

            Чланови Градског већа могу бити задужени за једно или више одређених подручја из 

делокруга Града. 

 

Положај Градоначелника у Градском већу 
 

Члан 86. 
 

             Градоначелник је председник Градског већа, представља Градско веће, сазива и води 

његове седнице. 

             Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији. 

             Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа. 

             Градоначелник је дужан да обустави од примене акт Градског већа за који сматра да није 

сагласан закону. 

 

Подношење извештаја Скупштини града 

 

Члан 87. 
 

             Градоначелник и Градско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину града, по 

сопственој иницијативи, или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине 

града. 

 

Кворум за рад и одлучивање 
 

Члан 88. 
 

              Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових 

чланова. 

               Градско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом и овим 

Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Пословник Градског већа 

 

Члан 89. 
 

               Организација, начин рада и одлучивања Градског већа детаљније се уређују 

Пословником Градског већа у складу са Законом и овим статутом. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Радноправни статус чланова Градског већа 

 

Члан 90. 
 

               Скупштина града одлучује о радноправном статусу чланова Градског већа, по предлогу 

Градоначелника. 

               Чланови Градског већа које бира Скупштина града не могу истовремено бити и 

одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Града. 

 

Дејство разрешења Градоначелника 

 

Члан 91. 
 

            Разрешењем Градоначелника престаје мандат заменика Градоначелника и Градског већа. 
 

 

Разрешење заменика Градоначелника, односно члана Градског већа 

 

Члан 92. 
 

              Заменик Градоначелника, односно члан Градског већа, могу бити разрешени пре истека 

времена на које су бирани, на предлог Градоначелника или најмање једне трећине одборника, на 

исти начин на који су изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика Градоначелника или члана Градског 

већа, Градоначелник је дужан да Скупштини града поднесе предлог за избор новог заменика 

Градоначелника или члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 

избору.  

О поднетој оставци заменика Градоначелника или члана Градског већа, председник 

скупштине Града обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице скупштине општине. 

У случају из става 3. овог члана, градоначелник је дужан да на првој наредној седници 

Скупштине града поднесе предлог за избор новог заменика градоначелника, односно члана 

грдског већа. 

Градоначелник, заменик Градоначелника или члан Градског већа који су разрешени или 

су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора новог Градоначелника, 

заменика Градоначелника или члана Градског већа. 

 

Престанак мандата Извршних органа Града због престанка мандата Скупштине града 

 

Члан 93. 
 

              Престанком мандата Скупштине града престаје мандат Градоначелнику, заменику 

Градоначелника и Градском већу, с тим што су они дужни, под претњом материјалне и друге 

одговорности, да врше текуће и неодложне послове из своје надлежности до ступања на дужност 

новог Градоначелника и Градског већа, односно председника и чланова привременог органа ако 

је Скупштини мандат престао због распуштања. 
 

2.3. Градска управа 
 

Члан 94. 
 

            Градска управа организује се у више Градских управа за поједине области (у даљем 

тексту: Градска управа). 

            Број, назив и области за које се образују Градске управе утврђује се посебном одлуком 

Скупштине града о организацији управе на предлог Градског већа. 

             Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. 
 

 

 

 

 

 



Надлежност 
 

Члан 95. 
 

             Градска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, 

Градоначелник и Градско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; 

3) решава у првом степену о правима и обавезама грађана и правних лица у управним 

стварима из надлежности Града; 

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

Скупштине града; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Граду; 

6) градске управе у чијем су делокругу рада стручни послови у вези са прибављањем, 

коришћењем и располагањем средствима у јавној својини предлажу акта о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи Града о којима одлучује 

Градско веће, Градоначелник и руководилац органа и припремају нацрте акта које Градско веће 

предлаже Скупштини града; 

7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа. 
 

Уређење градских управа 

 

Члан 96. 
 

              Одлуку о образовању и организацији Градске управе доноси Скупштина града на 

предлог Градског већа. 

             Правилник о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у градским управама, 

стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка усваја Градско веће на 

обједињени предлог начелника који руководи управом у којој се обављају општи, правни или 

нормативни послови. 

 

Унутрашње организационе јединице 

 

Члан 97. 
 

          У градским управама, за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе 

јединице. 

           Руководиоце унутрашњих организационих јединица у градским управама распоређује 

начелник. 

 

Руковођење 

 

Члан 98. 
 

           Радом управе руководи начелник управе. 

           За начелника управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 

одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни 

стручни испит за рад у органима државне управе. 

             

 

 

 

 

 



            Начелника управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

            Начелник може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности или 

спречености да обавља своју дужност. 

             Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као и начелник. 

             Одлуком о организацији Градске управе утврђује се одговарајућа научна област односно 

одговарајући факултет, из става 2. овог члана, у зависности од делокруга управе. 

 

Одговорност за рад 

 

Члан 99. 
 

           Начелник управе за свој рад одговара Градском већу у складу са овим статутом и актом о 

организацији управе. 

           Начелник управе непосредно одговара за свој рад и за рад органа којим руководи. 

 

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Облици непосредног учешћа грађана 

 

Члан 100. 
 

            Грађани Града непосредно учествују у остваривању послова Града путем грађанске 

иницијативе, збора грађана и референдумом. 

 

Грађанска иницијатива 

 

Члан 101. 
 

            Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини града доношење акта којим 

ће се уредити одређено питање из надлежности Града, промену статута или других аката и 

расписивање референдума у складу са законом и овим статутом. 

             Ако се путем грађанске иницијативе предлаже доношење општег акта предлог се 

сачињава у форми општег акта који се предлаже или у форми опште сугестије и мора бити 

ограничен на одређену област из изворног делокруга Града. 

 

Члан 102. 
 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске 

иницијативе састављена у складу са законом, овим статутом и ако је исту подржало својим 

потписима 5% од укупног броја грађана са бирачким правом. 

Број бирача из става 1. утврђује се на основу броја бирача утврђених решењем о 

закључењу бирачког списка за последње изборе за одборнике Скупштине града. 

 

Одлучивање о поднетој иницијативи 

 

Члан 103. 
 

           О предлогу садржаном у грађанској иницијативи Скупштина града је дужна да одржи 

расправу и достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.  

           Скупштина града ће посебном одлуком уредити учешће грађана Града у остваривању 

послова града путем грађанске иницијативе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Збор грађана 

 

Члан 104. 
 

          Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности Скупштине града, 

Градоначелника, Градског већа, Градске управе и органа месне заједнице. 

 

Сазивање збора 

 

Члан 105. 

 

          Збор грађана се сазива за: 

           - насељено место или део насељеног места које представља географску целину (улица, 

рејон, заселак) и које се као целина може идентификовати. 

           - подручје месне заједнице или дела месне заједнице. 

         Збор грађана сазива Градоначелник, Председник Скупштине града или председник Савета 

месне заједнице у зависности да ли су питања о којима ће се изјашњавати збор грађана у 

надлежности Скупштине града или органа месне заједнице. 

         Градоначелник може увек да сазове збор, без обзира на дневни ред збора. 

        О сазиваном збору грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној 

табли, преко средстава јавног информисања (локални лист, телевизија или радио) или на други 

уобичајен начин најкасније 8 дана пре дана одређеног за одржавање збора. 

         Градска управа има обавезу да пружи помоћ овлашћеном сазивачу у сазивању и 

припремању одржавања збора грађана и формулисању предлога и захтева односно одлука збора 

грађана. 

        Сазивач збора је дужан да обавести градску управу у чијем су делокругу рада послови у вези 

са месном самоуправом и непосредним учешћем грађана у остваривању локалне самоуправе. 

 

Члан 106. 
 

        Лица из члана 105. став 2. Статута сазивају збор по сопственој иницијативи а дужна су да 

сазову збор грађана на захтев најмање 1/3 одборника, најмање 30 бирача или најмање 10%  

бирача са пребивалиштем на подручју за које се захтева сазивање збора грађана, на захтев 

Скупштине града, Савета месне заједнице и на захтев органа града надлежног за одлучивање о 

питању које се разматра на збору. 

 

Члан 107. 
 

       Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти. 

       Збор грађана одлучује ако збору присуствује 10% бирача, или најмање 30 бирача са 

пребивалиштем на подручју за које се сазива збор грађана. 

Збор грађана одлучује већином гласова присутних чланова. 

О раду збора води се записник. 

Записник збора грађана потписује записничар и председавајући збором грађана. 

Одлуке и друга акта збора грађана потписује председавајући збором. 

Скупштина града одлуком ближе уређује начин сазивања збора грађана, његов рад, 

начин утврђивања ставова збора и друга питања од значаја за рад збора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обавезе органа и служби по захтевима и предлозима збора грађана 

 

Члан 108. 
 

                Одлуке збора грађана упућују се органима Града који су дужни да у року од 60 дана од 

дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, 

односно донесу одговарајућу одлуку. 

 

Референдум 

 

Члан 109. 
 

               Скупштина града може на сопствену иницијативу да распише референдум о питањима 

из свог делокруга, већином гласова од укупног броја одборника. 

Предлог за расписивање референдума може поднети Градоначелник, Градско веће и најмање 1/3 

одборника. 

 

Обавезно расписивање референдума 

 

Члан 110. 
 

               Референдум о питањима из своје надлежности Скупштина града је дужна да распише на 

захтев који својим потписима подржи најмање 10% бирача од укупног броја бирачког тела са 

пребивалиштем на територији Града. 

                Број бирача из претходног става утврђује се на основу решења о закључењу бирачког 

списка за избор одборника Скупштине града која је дужна да распише референдум. 

               Скупштина града својом одлуком ближе уређује начин расписивања и спровођења 

референдума. 

 

Обавезност одлуке донете на референдуму 

 

Члан 111. 
 

                Одлука донета путем референдума је донета ако се за њу изјаснила већина грађана са 

бирачким правом на територији Града, која је гласала, под условом да је гласало више од 

половине укупног броја грађана. 

                Одлука донета на референдуму је обавезујућа и Скупштина града је не може ставити 

ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана 

од дана доношења. 

 

Референдум на делу територије Града 

 

Члан 112. 
 

                 Скупштина града је дужна да распише референдум на делу територије Града о питању 

које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије, ако је листа 

потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту 

потписало најмање 10% бирача са дела територије за коју се тражи расписивање референдума, 

према решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине града која расписује 

референдум. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ГРАДА 

 

Анкета 
 

Члан 113. 
 

          Органи града могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности. 

          Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете. 

 

Објављивање отпочињања рада на припреми прописа 
 

                                                                           Члан 114. 
 

          Надлежни орган града за припрему нацрта акта или који је наложио израду нацрта акта је 

дужан да на интернет презентацији града, односно на други примерен начин обавести јавност да 

је отпочео рад на припреми прописа које доноси Скупштина града. 
 

Јавна расправа 

 

Члан 115. 
 

          Јавна расправа је скуп активности предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру 

у циљу прибављања предлога и ставова грађана у поступку припреме одређеног акта. 

          Јавна расправа може бити обавезна и јавна расправа на основу одлуке надлежног органа и 

по предлогу грађана. 

          Јавна расправа се организује у случајевима утврђеним законом и овим статутом. 

          Јавна расправа се састоји из прибављања предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих 

учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми и организовања најмање једног 

отвореног састанка представника надлежног органа Града односно јавних служби са 

заинтересованим грађанима и другим учесницима у јавној расправи. 

Јавна расправа се спроводи организовањем округлих столова, достављањем нацрта 

стручним, научним и другим организацијама и службама, расправама на зборовима грађана, 

објављивањем нацрта одлуке на сајту Града, објављивањем у средствима јавног информисања, 

прикупљањем предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у 

писаној или електронској форми, спровођењем анкете или на други погодан начин. 

          Јавна расправа из става 1. овог члана спроводи се о нацрту акта, а изузетно се може 

спровести и раније на основу одлуке органа надлежног за припрему и утврђивање нацрта.  

          Јавну расправу из става 1. овог члана организује орган надлежан за утврђивање нацрта акта, 

ако овим статутом није другачије одређено. 

          Орган из става 7. овог члана одређује начин спровођења, место и време трајања јавне 

расправе и упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у 

јавној расправи. 

          Јавни позив за учешће у јавној расправи, објављује се на интернет презентацији Града и на 

други погодан начин. Уз јавни позив обавезно се објављује програм спровођења јавне расправе, 

као и нацрт акта који је предмет јавне расправе. 

          О току јавне расправе сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете у 

јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим 

предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно 

неприхватање. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



         Извештај из става 10. oвог члана објављује се на интернет презентацији Града и на други 

погодан начин. 

Орган надлежан за организовање јавне расправе је дужан да грађанима из свих делова Града 

омогући учешће у јавној расправи. 

Орган надлежан за утврђивање предлога одлуке за коју се организује јавна расправа, 

приликом утврђивања предлога водиће рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној 

расправи. 

Јавна расправа траје најмање 15 дана а најдуже 30 дана. 
 

Обавезна јавна расправа 
 

Члан 116. 
 

            Органи Града дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:  

1) у поступку припреме статута; 

2) у поступку припреме одлуке о буџету Града (у делу планирања инвестиција); 

3) у поступку припреме стратешких планова развоја; 

4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Града; 

5) у поступку припреме просторних и урбанистичких планова; 

6) у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Града.  

            Јавна расправа у поступку припреме просторних и урбанистичких планова одржава се на 

начин одређен посебним законом којим је прописан начин доношења просторних и 

урбанистичких планова, планирање и изградња објеката, као излагање просторног, односно 

урбанистичког плана на јавни увид. 
 

Јавна расправа на основу одлуке, односно предлога 
 

Члан 117. 
 

Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из 

надлежности Скупштине града, на основу одлуке органа надлежног за утврђивање нацрта акта 

или предлога 100 грађана. 

Предлог грађана за спровођења јавне расправе потребно је да својим потписима подржи 

најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Града. 

Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана, 

спроводи се у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. 

Предлог из става 1. овог члана подноси се у писаном облику и мора бити образложен. 

Предлог мора да садржи: назив акта за који се јавна расправа предлаже, предлог круга 

учесника у јавној расправи, назначење времена и начина одржавања јавне расправе и друге 

податке значајне за одржавање предметне расправе.  

Градско веће одлучује по примљеном предлогу из става 1. овог члана. 

Уколико Градско веће прихвати предлог из става 1. овог члана, одређује начин и време 

одржавања јавне расправе.  

 

VII    МЕСНА САМОУПРАВА 
 

Члан 118. 
 

             Ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима се оснивају 

месне заједнице. 

            Месне заједнице се образују и у Чачку као градском насељу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правни статус месне заједнице 
 

Члан 119. 
 

           Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених овим 

Статутом и одлуком о оснивању. 
 

Средства за рад месне заједнице 
 

Члан 120. 
 

           Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

1) средстава утврђених одлуком о буџету Града, укључујући и самодопринос, 

2) донација, 

3) прихода које месна заједница оствари својом активношћу. 

           Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Градоначелник, у 

складу са одлуком о буџету. 

 

Члан 121. 
 

           Средства која се из буџета обезбеђују месној заједници обезбеђују се по наменама: 

- средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове, 

- средства за обављање послова који су поверени месној заједници, 

- средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за територију или 

део територије месне заједнице, 

- средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре. 

 

Оснивање, промена подручја и укидање месне заједнице 
 

Члан 122. 
 

             Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% 

бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина 

одборника и Градско веће. 

            Скупштина града одлучује о образовању нове, промени подручја и укидању месне 

заједнице, већином од укупног броја одборника Скупштине града по предходно прибављеном 

мишљењу грађана са тог подручја. 

Одлука из става 2. овог члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника. 

Актом о оснивању месне заједнице, у складу са Статутом града, утврђују се послови које врши 

месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора 

савета и других органа, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне 

заједнице. 

 

Надлежност месне заједнице 
 

Члан 123. 
 

              Месна заједница у складу са овим Статутом и Одлуком о оснивању, разматра питања која 

се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а нарочито: 

1) комунално уређење и опремање, 

2) уређење и одржавање насеља, 

3) заштиту и унапређење животне средине, 

4) развој пољопривреде, 

5) обављање комуналних услуга, 

6) старање о социјалној заштити необезбеђених становника, 

7) одржавање културних и спортских манифестација и 

8) друга питања од значаја за грађане са подручја месне заједнице. 

             

 

 



 

 

 

            У вршењу послова из става 1. овог члана месна заједница: 

- подноси иницијативе за доношење или измену прописа и других аката из надлежности 

Града, 

- остварује сарадњу са органима Града, установама и јавним предузећима које је 

основао Град, другим месним заједницама и удружењима грађана. 
 

 

Одлука о месној самоуправи 
 

Члан 124. 
 

              Одлуком Скупштине града о месној самоуправи уређује се образовање, односно укидање 

или променa подручја месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, 

права и дужности (послови) месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне 

заједнице, састав и надлежност органа за спровођење избора, изборне радње и поступак избора 

чланова савета месне заједнице, заштита изборног права, конституисање и рад савета месне 

заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне 

заједнице, финансирање месне заједнице, контрола законитости рада и аката месних заједница, 

учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, 

престанак мандата чланова савета месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним 

заједницама, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних заједница на 

територији Града. 

 

Поверавање послова месној заједници 

 

Члан 125. 
 

Одлуком Скупштине града може се свим или појединим месним заједницама поверити 

вршење одређених послова из надлежности Града, уз обезбеђивање за то потребних средстава. 

Град пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 

Органи месне заједнице 
 

Члан 126. 
 

         Основни представнички орган на подручју месне заједнице је савет месне заједнице. 

         Савет месне заједнице има председника и најмање 4, а највише 14 чланова. 

         У месној заједници се могу образовати и други органи у складу са одлуком о оснивању и 

статутом месне заједнице. 

 

Савет месне заједнице 
 

Члан 127. 
 

         У месној заједници се образује савет месне заједнице, као представнички орган грађана. 

          Савет месне заједнице: 

1) доноси статут месне заједнице; 

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

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 

4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице; 

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

заједнице; 

            

 

 

 



 

 

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

           7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене овим Статутом, актом о 

оснивању месне заједнице или другим градским прописима. 
 

Избор органа месне заједнице 
 

Члан 128. 
 

              Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града у складу са 

законом, овим статутом и одлуком о месној самоуправи. 

              Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања 

на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању и, по правилу, 

истовремено у свим месним заједницама у којима је савету престао мандат. 
 

Председник савета месне заједнице 

 

Члан 129. 
 

           Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице. 

           Председник савета месне заједнице: 

1) представља и заступа месну заједницу, 

2) наредбодавац је за средства месне заједнице, 

3) предлаже начин решавања питања о коме одлучује савет месне заједнице, 

4) врши и друге послове утврђене актима Града и месне заједнице. 
 

Распуштање савета месне заједнице 

 

Члан 130. 
 

          Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) савет не заседа дуже од три месеца; 

 2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за 

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

 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине града. 

         Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на предлог Градског 

већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

         Председник Скупштине града расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од 

ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  

        До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице 

обављаће повереник Града кога именује Скупштина града истовремено са доношењем одлуке о 

распуштању савета месне заједнице. 

 

Организовање рада управе у месним заједницама 

 

Члан 131. 
 

За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у вези са 

остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама.  

Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује градоначелних, на 

предлог начелника надлежне градске управе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице 

 

Члан 132. 
 

          Надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице врше Градско веће, Градоначелник 

и Скупштина града на начин утврђен овим статутом и одлуком о оснивању месне заједнице. 

          Органима из претходног става податке од значаја за вршење надзора достављају надлежне 

градске управе и органи месне заједнице. 
 

Поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта месне заједнице 

 

Члан 133. 
  

              Градско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне 

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

Градоначелник је дужан да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који 

сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у 

„Службеном листу града Чачка“. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Градско веће у року од пет дана 

од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 
 

 

Указивање савету месне заједнице 
 

Члан 134. 
 

             Када Градско веће као орган који врши надзор над законитошћу рада и аката месне 

заједнице, сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом Града, актом о 

оснивању месне заједнице или другим градским прописом, указаће на то савету месне заједнице 

ради предузимања одговарајућих мера. 

            Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, 

градоначелник ће поништити општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу 

објављивањем у ''Службеном листу града Чачка''. 

            Градско веће, предлаже Градоначелнику обустављање финансирања активности месне 

заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне 

заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

VIII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ГРАДА 

 

Сарадња и удруживање Града 

са општинама и градовима у земљи 

 

Члан 135. 
 

           Град, органи и службе Града, као и предузећа, установе и друге организације чији је 

оснивач, удружују се и остварују сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим 

органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу 

удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације 

и установе, у складу са законом и статутом. 

           Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова из 

надлежности Града другој јединици локалне самоуправе или предузећу, установи и другој 

организацији чији је он оснивач. 

             

 

 

 

 



 

 

           Ако Град закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом ради 

заједничког обављања послова из области комуналних делатности, ти послови заједнички се 

обављају у складу са законом који уређује комуналне делатности. 
 

Споразум о сарадњи 
 

Члан 136. 
 

Споразумом о сарадњи Града са другим јединицама локалне самоуправе уређују се: назив 

и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге организације, врста, обим и начин 

обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом, приступање споразуму 

других јединица локалне самоуправе, поступак иступања односно одустајања од споразума 

јединице локалне самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга питања од значаја за 

оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом. 

Скупштина града одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана већином 

гласова од укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству надлежном за локалну 

самоуправу у року од 30 дана од дана закључења споразума. 
 

Заједничко извршавање поверених послова 
 

Члан 137. 
 

           Град може, заједно са једном или више општина, односно градова, предложити 

министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање одређених поверених 

послова, у складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије 

којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова. 

          Град може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном или више 

општина, односно градова, заједнички обезбеди извршавање одређених поверених послова, у 

складу са законом којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије којом се 

уређују ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова. 

           Скупштина града одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана 

достављања предлога. 

           Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина града закључује са једном, 

односно више општина, односно градова, споразум о сарадњи којим се уређује заједничко 

извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања  сагласности Владе 

Републике Србије. 
 

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације 
 

Члан 138. 
 

Споразумом о сарадњи Града са другим општинама, односно градовима, може се 

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

У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Града заједно са надлежним органом 

другог, односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању руководиоца 

заједничког органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и њиховој 

одговорности и престанку дужности, у складу са законом. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и 

обавезама грађана са пребивалиштем на територији Града у управном поступку, о правима и 

обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Градско веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Града, сразмерно обиму 

послова које за Град обавља заједнички орган. 

 

 

 

 

 

 



 

Уступање послова другој општини, односно граду 
 

Члан 139. 
 

           Споразумом о сарадњи Град може уступити одређене послове из своје надлежности другој 

општини, односно граду. 

           Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове, 

обезбеђују се у буџету Града, сразмерно обиму уступљених послова. 

          Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о 

правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Града у управном поступку, о 

правима и обавезама тих грађана у другостепеном поступку одлучује Градско веће, у складу са 

законом. 

         Уступљени послови обављају се у име и за рачун Града, а за њихово обављање одговоран је 

Град. 

 

Престанак важења споразума о сарадњи 
 

Члан 140. 
 

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Града или друге јединице локалне 

самоуправе учеснице споразума. 

Скупштина града упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније шест 

месеци пре дана са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о томе обавештава 

министарство надлежно за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев 

Града престаје да важи само у делу који се односи на Град. 
 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе других држава 

 

Члан 141. 
 

Град може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са јединицама 

локалне самоуправе других држава, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање 

територијалног јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом.  

Одлуку о успостављању сарадње односно закључења споразума о сарадњи са јединицама 

локалне самоуправе других држава доноси Скупштина града, уз сагласност Владе Републике 

Србије. 

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује градоначелник или лице које 

он овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на снагу после прибављања сагласности 

Владе Републике Србије. 
 

Удруживање у асоцијације градова и општина 

 

Члан 142. 
 

              Град може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина, ради 

унапређења развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса.  

             Град оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају интересе свог 

чланства пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од 

значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сарадња са удружењима и другим организацијама 
 

Члан 143. 
 

             Град може сарађивати са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим 

организацијама, у интересу Града и његових грађана. 

            Град се може удруживати у удружења, организације и друге асоцијације у складу са 

законом. 

 

Учешће у европским интеграцијама 
 

Члан 144. 
 

              Град у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес европских 

интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са 

законом и утврђеном политиком Републике Србије. 

 

IX   ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Заштита права Града 
 

Члан 145. 
 

              Заштита права Града обезбеђује се на начин и по поступку утврђеним законом. 

 

Покретање поступка за оцену уставности 

 

Члан 146. 
 

               Скупштина града може да покрене поступак за оцену уставности или законитости закона 

и другог општег акта Републике Србије којом се повређује право на локалну самоуправу. 

 

Члан 147. 
 

                Градоначелник има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града. 
 

Локални омбудсман 
 

Члан 148. 
 

             У Граду се може установити локални омбудсман који је заштитник грађана и овлашћен 

је да независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене 

актима, радњама и нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и 

општих аката Града. 

            Скупштина града посебном одлуком уређује надлежност и овлашћења, начин поступања, 

избора и престанак дужности заштитника грађана. 

 

X   ДОНОШЕЊЕ АКАТА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 

 

Акти Града 
 

Члан 149. 
 

У вршењу послова из своје надлежности, Град доноси одлуке, правилнике, наредбе, 

упутства, решења, закључке, препоруке и друге потребне акте. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Члан 150. 
 

           Право предлагања одлука, других прописа и општих аката, које доноси Скупштина града 

имају: Градско веће, сваки одборник Скупштине града, 5% од укупног броја грађана са бирачким 

правом путем грађанске иницијативе и радно тело Скупштине града. 

           Овлашћени предлагач аката из става 1. овог члана подноси предлог акта у облику у коме 

се доноси са образложењем. 

 

Хијерархија аката Града 
 

Члан 151. 
 

          Одлуке и други акти Скупштине града морају бити у сагласности са законом и овим 

статутом. 

         Акти извршних органа Града морају бити у сагласности са законом, овим статутом, 

одлукама и општим актима Скупштине града. 

          Акти градске управе морају бити у сагласности са законом, овим статутом, одлукама и 

другим општима актима органа Града. 
 

Објављивање аката Града 
 

Члан 152. 
 

Статут и други општи акти Скупштине града града објављују се у "Службеном листу града 

Чачка". 

Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако 

доносилац у поступку доношења не утврди да постоје нарочито оправдани разлози да исти ступи 

на снагу и раније. 

Остали општи и појединачни акти органа Града објављују се у "Службеном листу града 

Чачка", када је то законом или тим актима предвиђено. 

Остала акта органа Града објављују се на огласној табли органа Града која се налази у 

Чачку, ул. Жупана Страцимира бр. 2., у згради која је седиште Града. 

Скупштина града доноси одлуку о "Службеном листу града Чачка", којом се уређује, 

уређивање, штампање и друга питања од значаја за информисање издавањем "Службеног листа 

Града Чачка". 

 

Аутентично тумачење 
 

Члан 153. 
 

            Аутентично тумачење Статута и другог општег акта који доноси Скупштина града даје 

Скупштина на предлог Савета за статут, друге прописе и организацију. 

            Аутентично тумачење других општих аката даје доносилац акта на предлог радног тела 

из става 1. овог члана. 
 

XI   ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА ГРАДА 
 

Члан 154. 
 

            Предлог за доношење или измену и допуну Статута града (у даљем тексту: промена 

Статута) може поднети најмање 1/3 од укупног броја одборника Скупштине града, Градско веће, 

Градоначелник, грађани путем грађанске иницијативе у складу са овим статутом и радно тело 

Скупштине града. 

              

 

 

 

 

 



Ilpe4lor ce rroAHocr4 y nr4caHoM o6ruaxy.
O upe4lory 3a rpoMeuy caryra Cxynruruna rpata o4nyuyje sehmroNr oA yryrgor 6poja

o46opuura.
Ka4a CxynllrrilHa rpaAa oAnfIIl Aa ce npucryrrrr AoHorrremy r{nu rpoMeHr{ craryra, sa4yNyje

HaAnexHy ynpaBy Aav3pan,u Haqpr aKTa o rrpoMeHr,r craryra, oapelyje rLeHe 3a.qarxe r.r poK 3a pr3paAy
oAnyKe o [poMeur4 craryia.

fpaAcxo nehe, naroH cnpoBe.{ene jarne pacnpaBe, yrBpbyje rpeAnor craryra, oAHocHo
oAnyxe o npoMeHlr craryra, sehuHoN,r oA yKy[Hor 6poja qranoBa fpaAcxor neha.

,{onowerue u npoMeHo cmomyma zpada y cxpaheaou nocmynKy

rfuan 155.

KaAa ce npoMeHa craryra rpala Bprrru paArr ycKnatluearua ca 3aKoHoM, Ha(JrexHa rpaAcKa
yrpaBa ra:pafyje u ympfyje Harlpr craryra.

Haqpr craryra HaAJIexHa rpaAcKa ynpaBa o6janryje na cajry fpa;a rr rro3r4Ba rpalane rr Apyre
3allHTepeconaue cy6jeKTe Aa Ha HaIIpr y o4pelenoM poKy AocraBe cnoje rvrrruJberbe, cyrecruje ra

npeAnore.
HaAlexsa rpaAcKa yflpaBa AocraBJba fpa4crcorvr nehy naqpr craryra rpaAa ca uusopuaqrajour

o AaToM MI4IIrJLerby, cyrecr:ujaua rr [peAno3l4Ma, aKo rlx je 6ulo, paAr4 yrBptlnnawa ilpeAnota 3a- Crgrmrr,rHy rpaAa.

Vmepfiuearue npednoza

IIraH 156.

fpancro eehe yrnplyje upe4nor craryra rrnpr oAnyKy o rrpoMeur.r craryra soAehra paqyHa o
upu6aureul4M Mr{IrIJbeILI4Ma, cyrecrujaua Il [peAno3]rMa r.r AocraBJba ra CrynrrrrraHtr rpaAa Ha
ycnajar*e.

,{ottoruerue Cmamyma

rl;ran 157.

Crynrunana rpaAa ycsaja craryr r.rnr4 oAn).Ky o npoMeHrr craryra rpa.(a sehHHoN{ rnacoBa oA
yryrrHor 6poja o46opnura.

xII IIPEJIA3HE I4 3ABPIXHE OAPEIBE

Ilran 158.

I4t6opu 3a caBere MecHrIx saje4ruaqa cnponemhe ce Ha HaqlrH r.{ y poKy yrnplenurra oAnyKoM
o ueuroj caMolrrrpaBll, y cKnaAy ca o4pe46arraa 3axona o noxaluoj caMoyrpaBlr (,,CnyN6eHr,r uracHlrx
Peuy6nuxe Cp6nje", 6poj 129107 , 83114 - Ap. 3aKoH , 101116 - Ap. 3sxon u 47118).

rllan 159.

.{anola crynalba Ha cHary oBor craryra npecraje Aa Baxr.r Ctaryr rpaAa Llaqra ("CnyN6enu
nr{cr rpaAa tlasKa", 6p. 3/08, 8ll3,22ll3,l5ll5,26116 u 11/18).

tllau 160.

Onaj craryr cryrla Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6jarllsvrBaEba y "Cnyx6eHoM nlrcry rpaAa
, rlaqra".



 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ____________ 

Датум: ____________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ за доношење статута града Чачка је у Закону о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07 и 83/14 - др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18) 

и Статуту града Чачка (''Службени лист града Чачка'', бр. 3/08, 8/13, 2/13, 15/15, 26/16 и 11/18). 

 

Народна Скупштина Републике Србије је 20. јуна 2018. године усвојила Закон о изменама 

и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2018) 

који доноси низ нових решења у функционисању локалне самоуправе и предтавља корак ка 

ефикасној, квалитетној, модерној и отвореној локалној самоуправи.  

 

Из наведених разлога наметнула се потреба, а сагласно новинама које доноси Закон о 

локалној самоуправи, да се приступи изради Статута града Чачка. 

 

Измене и допуне Закона о локалној самоуправи доносе бројна важна унапређења 

постојећег система локалне самоуправе, а посебно су важне нове одредбе које се односе на: 1) 

учешће јавности у раду локалне самоуправе; 2) проширивање делокруга Градског већа; 3) 

уређивање, функционисање и надзор месне самоуправе – месних заједница; и 4) остваривање 

међуградске и међуопштинске сарадње. 

 

У циљу давања могућности грађанима да учествују у креирању и доношењу одлука, у 

складу са изменама Закона о локалној самоуправи, одредбама Статута прописује се обавеза 

спровођења поступка јавне расправе за доношење најзначајнијих општих аката (Статута, буџета 

у домену планирања локалних инвестиција, стратешког плана развоја, утврђивања стопе 

локалних прихода или усвајања просторних и урбанистичких планова) у члану 116. предлога 

Статута, и проширење круга овлашћених предлагача за спровођење јавне расправе, у смислу да 

се јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности 

Скупштине града, на основу одлуке органа надлежног за утврђивање нацрта акта али да предлог 

може да потекне и од квалификованог броја грађана што је регулисано у члану 117. 

 

Такође утврђује се обавеза надлежних органа Града да преко Интернет презентације или 

на други начин, обавести јавност да је почео са припремом прописа који доноси Скупштина града 

(члан 114. предлога Статута).  

 

Значајна новина је и да број потписа за грађанску иницијативу сада износи фиксних 5% 

од укупног броја грађана са бирачким правом (члан 102. предлога Статута) и дефинисана је 

могућност да радна тела Скупштине у складу са потребом организују јавна слушања о прописима 

и одлукама о којима Скупштина одлучује, чиме се додатно подстиче учешће јавности у раду 

локалне самоуправе (члан 67. предлога Статута). 

 

Обзиром да се изменама Закона о локалној самоуправи проширује делокруг Градског већа, 

предлогом статута се прописује да Градско веће поред раније дефинисаних надлежности и: прати 

реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је Град 

оснивач, подноси тромесечни извештај о њиховом раду Скупштини града, врши и друге послове, 

у складу са законом (наведене у члану 84. предлога Статута). Овим предлогом Статута 

предвиђено је да уместо Скупштине града градског правобраниоца и заменика градског 

правобраниоца поставља и разрешава градско веће. Такође, како је недавно ступио на снагу Закон 

о изменама и допуанама Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 

95/2018) у члану 84. нацрта Статута је усаглашен са овим изменама.  

            

 

 

 



Brarne rr3MeHe y 3ar<ony o rorca-nuoj caMoyrrpaBrr oAHoce ce Ha 6ome u jauruje geSllnucarre

nonoxaja MecHlrx sajeguraqa rr rbeHlrx opraHa, Kao LI ynolerre npaBa HaA3opa opraHa fpa4a nag

3aKoHr.rrorrhy paaa uaKaraMecHe eaje4ruaqe. llpourrapena cy oBnamhema fpa,ua y Irornery ypelunarra
oKB[rpa 3a MecHy saje.qHuqy, 4e(fnnuca'ufl cy ocHoBHr,r [pLIHIII4ttuuz5opa 3a caBer MecHe saje4nuqe,

HaqtaH us6opa [peAceAHr{Ka MecHe gajeffuaue Kao r.r ocHoBHI,I AenoKpyr paAa caBera MecHe saje,4nzqe.

flpe4lorou craryra ypeleuje rocrynaK y KoMe opraHrr fpaaa Mory y cxnaAy ca uotpe6aua, pearoBarr
y npoqecy orleHe ycraBnocrlr r4 3aroHr4Tocrr4 orrrrrrer aKTa MecHe :aje,4nuqe oAHocHo y HaA3opy Ha.u

rberoBoM ycarnarneHonrhy ca craryroM, aKToM o ocHr4Bamy MecHe saje4ruaqe wM [pyrr4M JIoKanHIaM

rporlrcr.rMa. Taxofe 4eQunucaukr cy kr ycnoBrr r.{ rpolleAypa y xojuua ce Moxe paclycrlaru Caser

MecHe saje4nraqe. Cmryr cnojnrvr o.qpel6a:r,ra ypebyje aa fpa,u rpyxa uouoh MecHHM sajegnuqarraa y
o6anrrarry alMlrHlrcrparrrBHo-TexHr4rrKlrx u $uuaHcrajcro-uatepujanHl,Ix nocnoBa (unanorra 126. lo
1 34. npegrora Craryra).

3nauajne HoBraHe oAnoce ce Ha rrpnMeHy 3aKoHcKr.rx o.upeAa6a rojurua ce npom[pyje ornup sa

ocrBapr,rBarbe uefyoururr{HcKe capaArre. Y crna4y ca Irlgrrreua:raa 3axona o .noxannoj caMoyrlpaBll,

nporuupyje ce uoryhnocr ocrBapvtBauba capa.{Be fpaaa ca ApyrpIM rpaAoBI4Ma I{ oilIrITI4HaMa u Ha

rrocJroBe u3 rroBepeHr{x Ha4nexHocrr,r. ,{era,ruo ce ypelyje u ca4pxaj clopa3rya o capaAILIa fpa4a ca

rpyruM rpaAoBraMa r4 orrrrrlrHilMay Cpluju y cnponolelby IbLIxoBor AenoKpyrapadla ('uranonu 135.-

I 42. rrye prora Crar:yra).

IrIsN,reHe rcoje cy upe4nufene y npeAnory craryra ce oAuoce I4 Ha: ca3LIBaIbe ceAHLIua

Cxynunuue rpaAa (ulan 63.), upe4ycnoBa 3a ycnerrrno Bpllrerbe AyxHocrLI o46opnuxa (unanoru 50.,

51., 52. 53.), nonoxaj nonohnrara fpa,uoHaqeJrHura (.mauoeu 80.-83.), lI pirperueeba u ocraBKe

fpa4onaueJrHlrKa,y qnaHy 75. upe4rora Craryra.

Y nocrynxy AoHorrrerba, a y cKnaAy ca rrJraHoM 41. crae 2. 3axona Il3MeHaMa LI AorI)'HaMa

3axona o noxa;rHoj cirMoynpaBra (,,CnyN6eHrr rrracHur< peuy6nure Cp6uje" 6poj 47118) Ilpe4lor
craryra AocraBJreH je MnnucrapcrBy HaAJrexHoM 3a noKilIHy caMoyflpaBy pa5il npu6aurama
MrarrrJbelba. Haron pa3Marparba AocraBJreHe 4oryuenraqr,tje, upu6aerseno je Mzurmerre
MuuucrapcrBa ApxaBHe yrrpaBe r4 JroKirrrHe caMoyrpaBe, 6poj 110-00-0016412019-44 ot01.4.2019.
roArrHe. Y nane4enoM Mr{rrrJberry yKttsaHo je ua uorpe6y .4a ce ,I3BpIIIe o.4pefene LI3MeHe oAHocHo

.{onyHe rrpeAnora Craryra, Kao r,r rperopyre ea ycrnaluBarbe oApefenux o4pe4a6a pa,ull rb}IxoBor
npeqrrcraparba, re axo ce y pa3yMHoM poKy HeAocrarlu orKJIoHe Moxe ce cMarparv ga je ua llpegnor
craryra 4o6ujeua carracHocr. IrIs HaseAeHor rpou3ttrra3v Aa je, [oIrITo cy LI3BpIxeHe rlpeAnoxeue
[3MeHe r4 AorryHe r,r [ocryrrJbeHo rro npelopyKirMa r.r3 HaBeAeuor MuruJberba, na flpe4nor craryra
4o6rajena carnacuocr HarJrexHor Muuacr:apcrna.

o6pa4a
yrrpaBa 3a orrmre
rrocJroBe rpaAa Ya.rrca

a
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Xynana Crpaqnrnupa 2

I{nunmapmBy .qp)r(auxe ynpaae H JroKaJrHe caMoyflpaBe AocraBJesu je gonxc
npEgceAlit{xa Cpymurrn* rp*49 gaxxa 6pej: l1/**3 SIS-1&S19 og 18 usfra 2019. rogxr€,
ys nporeiy poxyueNr*qltiy r flpaSr:or *T aqrr* rpaga rlarrxa, pa.e{ Aasa:*a $Idrff[?r&&.

C rxu y Be3H, Murucrapcrno Apx€BHe ynpaBe H JToKETJTHE cauoynparo' a6$rasHo
sBoM,{ersKpyry yEp$exom y tffaHy I}" Sarona s M}rHrrcrsp0{Br{i*e {*Crrydeus $rasHHn
Pff ', 6poj.44 I I 4, I 4l I 5, 54 I I 5, 96/ I 5 * Ip. 3sKoH n 621 17), yraryje cnegehe:

Sarconou s H3MeHsMa r{ Aoilyseua Sarou* o loranxoj *ausyrlpaBa (,,C,nyx6enn
macl$rr FC", 6poj 4?l1S), rejxje crym*a xa s*ery ?8. jyra 2$18, roaNne, y tmaxy 41, crar
l" nponncax je p*x oA AsB€r Meeeun sa ycmalrmel*e $raryra H fipyrnx oilruilg arar*
jeprxrqe ,IoKaJrHe csmoynpage ca oBHM 3aKoHoM.

Oapeafiorr.r crasa 2. Hsror tr.,rarr4 npoff{caua je o6aeesa cqytrrrrrxxe jegnunqe
aoK€uIHe caMoynpaBe Ia npe.qror oTaryra ,qocTsBrr MEHficrapcrsy HaIIelxHoM 3a nofiflJrHy
c**toy.$pa*y paax npN6ar*a*a usrrrJr&rta, HqirffioHrj* srrsr r{&s{}t o,q, cryrrarta Ha cnary
0Bor 3eKoHiL

y crrra.qy ca HaBeIeHilMr pa3msrpl{nn cMo AocraBJLeHy goxy*reuraqujy r
ys"aHosl{xE aa je Ilpeuor craryra rpaga rla'xn y rxarnoJ u*pfi ycxna$*t ea 3*rsscr* o
noranHoj caMoyrpaBg (,,cnyx6exu rurf,cgnx PC", 6poj 129/07,83/14 -.Ap. sBKoH u 101/16 -
Ap. 3,rr(on u a7l18).

MelyrNu" He*ItxsA:{o je aa yxaxeruo n* norpe6y ga se }rnpril* cgpe}exr Hgi{ess,
o{Hsc}io Aorgry{e flpeAxura s"aqra r{ ro;

I Ycnna$rntrbs ca rro3trTltBHRM rrpon[caffis:
L llxax 9. rpe.6a AoByIrI{Tn cnegefiNu cra*su: ,$parum ofiurrr{He yrBp$yje c€

crarfroM uln noce6nom oAnyror*l Cqymxrnne oiluITHHe, ]tr fiporxo,;gry ceilracHoor
lruxr,rs?apcr** HaAflexnor 3a noxanfiy E*MCIynpe*y.o' Hxro je fipel$rua yraplrex, *Ba
oxpex6a je :reorxoAua y urpajy fla gCI$s As norpn6e xsu$rr& og$su{o
ycraHoalhasafla HsB{r lrpa3ar{Ks ommEr{s;

2. Y r:rary 25, rnu nocne ttera, rpe6a yuerx ogpel6€/qraN xoju ce oAHocH ua 6yurr n
gaaprriru p*rryx rpa.qa roje rnace: ,,Crynturrua ,qorssx fiyr;r" Ipa-qa ga eBer(y
KaJI€HflapcKy roAltx1y xojerir ce ucrcasyjy cBH npnxoglt H xpnuar.uq saqnt<r{Balla r{

apyre ilNxaucxjcxe rpaacaqr.rje, pacxoAn H rpyru E3garlr;r? y srfia.qy ca safionou
xojn ypelyjc 6ygercxu cHcreM.
II* N*rexy roA,I{He ea rcojy je $y*er xouer caorasJbo c€ senFruun p*qyH o r,l:mpusrby
6yrrera lpaAa.":



4.

5.

Y u,naxy 3fi. ura :raxon le$m* rp6a ynorx oapea$y s fi*il*Hcr(ou r{aparrepy
opeIctBEt sfltr{*S0npu::oca x*ja ruaox; ,oH$a'raBfl aFs*srss roja ce npNrq6urajy No
scuory oilJryrss o aaxoAorrpr{Hocy npllxog cy $yue.r* x c."Fors cy $ouexc$or
xaparrepa.t';
Y xnnuy 4?. srae 2, pexn ,,xajemprjN o&fioprar*, raue*yjy cs p*rxlre{s: ,,rrajcrapr,rjx
raxgg&a 3s og$opxxra xoror sa3nss"l
Iloene qnefia 50. norpeduo js yxem ogpeg6q, orilfisxr uaatr xuju ce o.qxscu ItB
neonojaram pgGopurqxr rlyxleqlde sa Apyrl:t{ Syswr{ar"r* xoju mcca; ,,Og$opnux
$e }r{sxde 6Nru sanorse}{I.l y fpagcxaj yIIpesH a ,rHrls xoje nueuyj$, *{HocHo
n*tfir$J&& Cxy*urnxa rpa4a, Aro irrtrsc$eru y fpaflcxoj Jmpacr.t Syae *sa$pax sa
og$opxNxa, rpaBa H q6arele $* oolrcsy pqs* $rpyjy rr{y &ofi rpaje *eroa
og6oprmrxx u&Hflar, Saou norep$rna*a ogdopnurxor Msxjara .rxqr{Ma xoja j*
fiI{efioniurEL o&Hsc}ro noc'raBflna Crynumrxa rpax* npecrqie $yxxrrqja r* najy oy
He{sI{oBBI{A SAHOCilo nOSTASJSgtr{&,"

Y rxauy 54. mqxa 45) xa r{pajy ce Gpuuly raqxa r{ 3ape3, craBJLs c$ $spse $ Feq$i

C o6rnponr Ha T o Aa llpenoor fiartsra He cagpxn o4pe46e o Onrurruoroj nrfiopxoj
xottxcxj*t ra cnpa*ofette rs6opa sa ogEopxare, Har{as 'rrraxs ?$. nnr,prsxo ja
.qoAsrx HoaH qrrax rojr macn: ,,Hl6op, npaBa ]r.qaxuocru npeAoegnxrta $ qnar{oBa

orrrrrr{Hcr$ rn6*pNc xo*rxcxje .r* **poro}c*e rs$opa sa orEop$xre ctsynurfi{He
ottrurnue yrBplyjy ce ltocJtoBH]rxoM o pa4y cxynrrrra$e o$urrrHe", carrracHo r{nnny
36. crar 3. 3axoxa o loxalxoj caxoynpaBu, a nope,4 TonB, Mo)re ce H y vaaay 54,
Ilp*grrra sr(Tlra eojx cr o&$oafi na lraslrsxnoor cr{yriu}rnris orflrf**tc, ,{o&*rl{}
nsA o&roreprjyfism 6pojeu, ra{xa orsflph* c*.qpxnse: ,,*} Nv*Nyj* Ns$opny
xorxncujy ra cnporo$ene nsdopn ra oa6opnuxe cKyrttr?Rne ormlTr{Hs, y cuaIy ca
caKoHoM.'o;

8" Taxole, raxo y llpegrory craryra HHcy csrpxffiir* ogpeg6e xoje ce oAuoce Ha
ns5opxy rorrxc*jy ra cnponolera m6opa ** us6op qrauoaa seBETa Heclrux
mje4xnqa, no'rpeSuo je yreru ogpegfie o cec?ary ar$opre xcuucxje, ycnoar{Ma }r
nar{HHy HMeHonarra, MBHAary, rrpe}qceAHxry H cereerapy nr6oplrc romuc4ie Nao H Aa
cBApxH ogpag6e o yarosr.rua roje rpeda .qa HcrylLf,Be npegce.asnn nldcpne
x<runcaje xaro 6N croj nocao y nsdopuoj rouxcujN osan,rao crpytro H

npo$rcuoxa.rno;
9. Ilopea rorg 6Nlo 6H r:otpe6ro,qa se,qoAa H HoBH qrar ca ogpeg6aua rtjs ce oAuscs

rra 3a.qarx6 N os:rauhelr,a Nrfopxe xonrucHje, y uupeu cuxcryr um a$;,xaara
LTapalbs o 3al{ourrrocru cnptra}exa rru6opa 3a rrlauone caBera xecxe:ajeguaqe,
ogpe[ara*e 6upaxx*x :$ec.ra; ogp*$uraae 6rEpaurunr og6opa ]i ril{et{or{r}re.
rbnxoslix arralr$Ba; .[analr* yn],Tcrna dnpaxNgrrr ag$opuua y nsrx{e.(y cnpcno}e*a
nocrynra urfiopa 34 qnas0B6 catflra r*ecne rajeguurde; nponu$xna&e o6paSaua H

oprzumsaquja rexxa{n(c llpxnpnxc m cnpouo$e*e lr:Sopa; yup$Nrame ,qa nfl sy
ltsdopue Jl$ere caqx*ere l, no,qr{ere y cr{Jra&l' ca Yrryrcraou ra cnporo}el*a n:6opa
3e qranoB* caaera xrcNe:ajcgxxqe; nlorlrauaBalle Nusrr xax&rr.q6T6; y:aplnsar*
o6.sxxa H ImffIags nracaqrtlx Jrr{crrfia, 6poja rnaca.irurx rma'ruha :a 6Npaxxa Mecra r{
3enucuullra nprgaja 6npauxg*t *g6opu*la; oAnyarrrBa*e o npllro*opxMa no.qgernrr{ y
flscryrtty ns6opa 3a qrarote caBera uecxe raje4xNqe; yrrp$uaane u o6jaa.rxuxa*e
pesynrara Nedopa 3a {laHore caBera uecr* rqiegtruqe H llogxoruo$e urseruraja
Cxynulmxn onlrITHHe o cilporeAe]rnu rs6opn*ra sa qJrasore caBETa ]tecHe
sajeguuuc, xao u *gpeg$e o,qpyros'renanoj nrEopxoj xor'rxsqilr;

10. Yro.nsro osa xrlrrnxs (rr ra.r. 8. n 9.) ne ge$nunuere Curyro*1, nsrp{6uo jr,qa HK

)ipegnre arrou {Oa.rryxor'l} c ocuusa}by rtlecxe :aje4nur{e $ y r*u c,'ry.laj5 ga y

6.

1



qraHy 123. roju ce oAHooH na ognyrcy o MecHHM sajeruuqanna, HaBeAere ga he n osa
[HTarba 6urn ypefena rou ognyKoM, KaKo 6u uoma Aa ce opraHusyjy u cfipoBe.qy
xs6opu 3a rlnaxoBe caBera MecHe saje4unqe;

I I. V rmny 73. Haxos pesu: ,,npeAnaxe" gogajy ce peqn: ,,KaHgugara 3a";
12. Y .rrauy 134. Ha xpajy crana 2. petu ,,unju je ocHHBaq l-paA.' rpe6a sauenuru

perIHMa ,,ullju je oHa ocxuBa{,".

tr tlpenopyre 3a ycrcJra[nnarse oqpegada paArr rpeuu3nparbs ncrux:
l. V qr. 7, u 8, HaBeAeHo je .qa ce cnuEorru ortruruHe (rp6 u sacrara) H Br{xoBa

ynmpeSa yrBPDyjy noceEuou oAltyr(oM Crynurrnue orrrrrnHe, alu uuje HaBeAeH
onHc H3rxeAa rp6a H 3aoTaBe, a c oCsupolvt ua ro gaje craryr uajaauu [paBHr{ arcr
jelunuqe JIoKzuIHe caMoynpaBE cMarpaMo r{enucxoAnuM Aa c€ y Craryr yrecy
oApeA6e o rcffiery rp6a n sacraBe yKonHKo cy re ogpe,q6e ueh ypefeHe oAJryKoM
CxynururHe onrxruue;

2. r{naH 12. ttoju ce oAHocH Ha IrMoBHny rpaga {aura rpe6a 4onyuHTH oAroBapajyhnnr
oqpeA6arrla xaxo 6H o€ npeqlfiHpano ura je y jaanoj caojuuu rpaga {auxa, cauraouo
3aKouy rcojuru ce ype$yjejasHa cnojnna.

3. Y rnaHy 114. roju ce o.qHocu uajaeHy pacnpaBy, norpednoje H3MeHnrH oApeAOy o
BpBMeHy tpajarcajaune pacnpaBe, crae 14, y3 nperopyKy Aa oHo He 6yge rcpahe og 15
gaug s6or cBrdx aKrnBuocru roje je norpe6no npeA)reerfl y roM BpeMeHcKoM
rrepHoAy.

flopeg rora, y cxnary ca HoMorexHHrrKHM npaBxJrr{Ma, yraeyjertlo Aa KoA uaao[era
roII{He H3Aa}ba c.rtyxEenor HIaoHJra Huje notpe6Ho HaBoAur}r cBe qerspu rluQpe roAuHe,
seh caMo [ocneArse .qBe, re omoaapajyhe HsMeHe rpe6a usapuurg y yBoAHoM Aeny
nprt roru craryra, rog uaao[e*a 6pojeaa cnyx6eHor nucra rpaAa gaqxa y rojurua je
oGjanneu Craryr rpa4a Yavrca

Ha xpajy HaBoAHMo Aa c€ Moxe cMarparH ga je ua [lpegror crarJna 4o6ujeua
camacHocT MI{HHerapcrBa re unje norpe6Ho AooraBJtaru rlsMerrex r{ Ao[yrseHH flpeAnor,
yKoxHxo ce y pa3yMHoM polry HaBe,4eHr{ HeAocrarlH orrfloHe r{ o roMe o6asecru onaj oprau
ApxaBHe ynpaBe.


