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1. 
 

     На основу Закона о локалној самоуправи  и  
члана 5.8 Статута општине Лепосавић, Скупштине 
општине Лепосавић на другој седници одржаној 
дана 12.03.2014.године донела је: 

 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗГЛЕДА СИМБОЛА 

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 
 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се утврђују симболи 

општине Лепосавић (грб и застава) и регулише 
њихов изглед, употреба и заштита. 
                   

Члан 2 . 
  Грбом и заставом се изражава, и 
представља припадност општини Лепосавић. 
 

Члан 3 . 
          Грб и застава општине Лепосавић се могу 
употребљавати само у облику и садржини који су 
утврђени Статутом општине Лепосавић и овом 
Одлуком. 
 

 
 
 
                               
 
 
 
 
 

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА СИМБОЛА 
ОПШТИНЕ 

 
 

Члан 4. 
Општина има грб без идеолошких садржаја. 

Грб општине је у облику штита који у централном 
делу има куполу цркве Св.Василија Острошког у 
доњем делу зупчаник са силуетама рударског окна 
са два укрштена чекића и отвореном 
књигом.Зупчаник повезује кривудаве линије а 
између њих једна шира шупљина која представља 
ток реке Ибар.С леве и десне стране куполе уцртан 
је клас жита и грана дрвета. 

Застава општине Лепосавић је 
правоугаоног облика , подељена по хоризонтали 
на црвено, плаво и бело поље једнаких висина. 
Димензија заставе је : 

1.60 x 0.80 , 2,40 x 1.20. 
 
 
 

УПОТРЕБА И ЗАШТИТА СИМБОЛА 
ОПШТИНЕ 

 
Члан 5 . 

Симболи општине употребљавају се у 
складу са овом Одлуком и на начин којим се не 
нарушава углед општине. 

На симболима општине не може се ништа 
исписивати , додавати нити мењати. 
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Симболи општине не смеју се користити 
ако су оштећени или својим изгледом неподобни 
за употребу, већ се као такви повлаче из употребе. 

Симболи општине се не могу 
употребљавати као жиг,узорак или модел нити као 
било који други знак за обележавање робе или 
услуга.  
 

Члан 6. 
Застава и грб општине Лепосавић 

употребљавају се заједно са грбом и заставом 
Републике Србије . 

Када се застава истиче заједно са заставом 
других општина или градова оставља се тако да се 
истиче предност заставе општине Лепосавић као 
заставе домаћина. 

Застава се по правилу вије са копља и 
јарбола. 

У дане жалости заставе се вије на пола 
копља. 

Члан 7. 
Заставу и   грб општине Лепосавић у складу 

са овом Одлуком и без посебне дозволе могу да 
користе : Скупштина општине, Градоначелник 
општине и његови заменици , Општинска управа 
,месне заједнице, јавна предузећа, установе, 
организације и службе чији је оснивач Скупштина 
општине ,само службено у функцији 
представљања општине и њених служби. 
 

Члан 8. 
Застава општине Лепосавић  поставља се : 
- на згради општине Лепосавић и зградама у 

којима су смештене месне канцеларије и месне 
заједнице., 

- у службеним просторијама Председника 
општине , Председника скупштине  

- на зградама јавних предузећа ,школа 
,предшколских и других установа и 
организација , чији је оснивач Скупштина 
општине. 

 
Члан 9. 

Застава општине Лепосавић истиче се на 
дане празника. 

Застава се привремено истиче и : 
- у зградама где се одвијају свечаности и друге 

културне,спортске и службене манифестације 
које су од значаја за општине Лепосавић, 

- у зградама у којима се одржавају такмичења и 
разни скупови( културни,спортски,научни) на 
којима општина Лепосавић учествује. 

- у другим случајевима ако употреба заставе 
није у супротности са одредбама ове Одлуке. 

 

                                                           
             
             Службени гласник општине Лепосавић 
 
 

Члан 10. 
   Грб општине Лепосавић је ознака и симбол 
општине, а истиче се на згради Општинске 
управе, у службеним просторијама 
Градоначелника и Заменика Градоначелника, сали 
Скупштине општине , сали за венчање, као и у 
посебно свечаним приликама када се истичу 
значај и традиција Општине., односно када се 
представља општина. Основни мали Грб општине 
Лепосавић се може истицати и у службеним 
просторијама и на зградама јавних предузећа и 
других установа и организација чији је оснивач 
Скупштина општине. 
   

Члан 11. 
 Грб општине могу садржати одлуке, 

дописи,и друга службена акта која упућује 
Градоначелник општине, Председник Скупштине 
општине ,државним органима или правним и 
физичким лицима ван Општинске управе, као и 
одлуке, дописи, решења која доносе 
Градоначелник општине, Председник Скупштине 
општине , општинска управа и „ Сл.гласник 
општине Лепосавић“. 
За посебне свечане манифестације које организује 
општина основни мали грб општине може бити 
коришћен на разним видовима сувенира, 
рекламног материјала и др. 

 
Члан 12. 

Изворник ( еталон) грба и заставе чувају се 
у кабинету Градоначелника општине.   

    
НАДЗОР 

 
 

Члан 13. 
  О спровођењу ове Одлуке стара се 
Општинска управа општине Лепосавић. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Комуналана инпекција Општинске управе. 

Комунални инспектор је овлашћен да, када 
утврди да се грб и застава користе супротно 
одредбама ове Одлуке , решењем забрани 
употребу грба и заставе општине и ,по правилу 
наложи уклањање са објекта и предмета на којима 
су истакнити . 

Правна и физичка лица чије је седиште на 
територији општине,подносе захтеве за добијање 
сагласности за употребу грба или заставе. 

Решење о давању сагласности за употребу 
грба или заставе општине Лепосавић ,од стране 
правних и физичких лица , доноси Скупштина 
општине . 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лепосавић“. 

 
 
Број: 7 
У Лепосавићу,  12.03. 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 
 

 
                                                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                    Зоран Тодић, с.р. 
 
 
 
2. 
 

 
          У складу са Првим споразумом о 
нормализацији односа између Београда и 
Приштине (Бриселским споразумом) који је 
постигнут 19. 04. 2013. године под 
покровитељством Европске уније, Закона о 
локалној самоуправи и Европске повеље о 
локалној самоуправи усвојеној од стране Савета 
Европе 15. октобра 1985. године  Скупштина 
општине Лепосавића, као највиши правни акт 
општине,  којим се регулише организација и рад 
органа локалне самоуправе у општини Лепосавић 
усваја: 
 

 
СТАТУТ 

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 
 

Поглавље 1 
 

ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
Подручје примене статута 

 
Члан 1. 

1.1. Статут општине Лепосавић је највиши 
правни акт општине који се усваја 
двотрећинском већином у Скупштини 
општине и којим се регулише организација 
и функционисање органа локалне 
самоуправе у општини. 

 

 

              Службени гласник општине Лепосавић 

 

 

1.2. Статутом се уређује унутрашња 
организација и функционисање органа 
локалне самоуправе, њихова овлашћења, 
надлежности, просторно важење, као и 
начин учешћа грађана у процесу доношења 
одлука. 

1.3. Територија општине Лепосавић се састоји 
из следећих катастарских општина: 

КО Баре 
             КО Бело Брдо 

КО Белуће 
КО Бербериште 

             КО Бистрица 
             КО Борова 
             КО Борчане 
             КО Врачево 
             КО Вуча 
             КО Горњи Крњин 

КО Граничане 
КО Гркаје 

             КО Гувниште 
КО Добрава 
КО Доње Исево 
КО Доњи Крњин 
КО Дрен 
КО Земаница 
КО Ибарско Постење 
КО Јелакце 
КО Кајково 
КО Каменица 
КО Кијевчиће 
КО Копориће 
КО Кошутово 
КО Кутње 
КО Лепосавић 
КО Лешак 
КО Лозно 
КО Мајдево 
КО Миоковиће 
КО Мошница 
КО Остраће 
КО Плакаоница 
КО Поповце 
КО Поткомље 
КО Придворица 
КО Рватска 
КО Сеоце 
КО Слатина 
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КО Сочаница 
КО Требиће 
КО Ћирковиће 
КО Церања  
КО Црвени 
КО Црнатово 
КО Шаљска Бистица 

1.4. Границе општине Лепосавић се не могу 
мењати без сагласности грађана општине. 

Статус општине  

Члан 2. 

2.1. Општина Лепосавић има статус правног 
лица. 

2.2. Општина Лепосавић  има право да поседује 
и управља имовином,  закључује 
уговоре са физичким и правним лицима, 
буде власник или сувласник компаније која 
је у интересу општине на релацији са 
грађанима,  да запошљава и отпушта 
раднике по закону, као и да тужи и буде 
тужена  пред  надлежним судом, учествује у 
другим активностима које су неопходне за 
 испуњивање својих обавеза. 

 
Седиште општине 

Члан 3. 

3.1. Седиште општине  Лепосавић је у  
Лепосавићу, улица Војске Југославије бр.33. 

  
Службени језици 

Члан 4. 

4.1.     Службени језици у општини Лепосавић  су 
српски и албански.  

Грб, дан и печат општине 

Члан 5. 

5.1. Општина Лепосавић ће свој грб усвојити 
након што се за то спроведе одговарајући 
поступак у складу са законом. 

5.2.  Застава општине Лепосавић је тробојка 
која по хоризотнали једнаких висина има 
црвено, плаво и бело поље.  
 

 
 
               Службени гласник општине Лепосавић 

 
 
 
5.3. Општина Лепосавић као свој дан има 20 

Октобар, дан када је општина Лепосавић 
ослобођена од Турака.  

5.4.    Грб, дан и изглед печата општине може се 
усвојити или променити двотрећинском 
већином гласова Скупштине општине, 
након одржавања јавних консултација. 

5.5.  Печат општине Лепосавић  је округлог 
облика. 

 По ободу стоји исписано на српском, 
енглеском и албанском језику:  

           - Косово у складу са резолуцијом СБ УН 
1244,  

           - општина Лепосавић,   

           - име органа (Градоначелник, Скупштина 
општине или одељење), 

           - грб општине 

5.6.  Штамбиљ општине Лепосавић је 
правоугаоног облика.  

5.7.     Од врха ка дну стоји исписано на српском, 
енглеском и албанском језику: 

   - Косово у складу са резолуцијом СБ УН 
1244, 

 - општина Лепосавић, 

 - назив организационе јединице,  

 - број протокола са простором за упис броја 
протокола дописа, 

 - простор где се пише број приложених 
страница, 

 - простор где се бележи датум, месец и 
година, 

 - место и седиште институције. 
5.8.  Употреба симбола се регулише одлуком о 

употреби симбола коју доноси
 скупштина општине већином гласова. 
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Награде, почасни називи и одликовања 

Члан 6.  

6.1. Скупштина општине додељује награде, 
почасне називе и одликовања. 

6.2.  Начин доделе награде, почасних назива и 
одликавања регулише посебан 
 правилник који доноси Скупштина 
општине. 

 

ДРУГИ ДЕО 

 

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

Изворне надлежности 

Члан 7. 

7.1.     Општина Лепосавић  на својој територији 
има потпуна овлашћења и искључиве 
надлежности у обављању послова од 
локалног значаја за своје грађане, 
поштујући стандарде утврђених у важећем 
законодавству, у следећим областима:  

а) локални економски развој;  

б) урбано и рурално планирање;  

в) коришћење и развој земљишта;  

г) спровођење грађевинских прописа и 
стандарда за контролу градње;  

д) заштита животне средине на локалном 
нивоу;  

ђ) пружање и одржавање јавних локалних 
служби и услуга, и инфраструктуре: 

 водоснабдевање, водовод и канализација, 
третман отпадних вода, управљање 
 отпадом, одржавање локалних путева, 
локални превоз и шема локалног  грејања;  

е) реаговање у ванредним ситуацијама на 
локалном нивоу;  

 

 

              Службени гласник општине Лепосавић 
 

 

 

ж) пружање јавног предшколског, основног 
и средњошколског образовања, 
 укључујући регистрацију и лиценцирање 
васпитно-образовних институција, 
 запошљавање, исплату зарада и обуку 
инструктора и администратора за 
 образовање;  

з) унапређење и заштита људских права;  

и) пружање јавне примарне здравствене 
заштите;  

ј) пружање породичних и других услуга 
социјалне заштите, као што су: брига о 
 социјално угроженим лицима, породични 
смештај, брига о деци, брига о  старим 
лицима, укључујући регистрацију и 
издавање дозвола за рад овим 
 центрима за бригу, запошљавање, исплата 
зарада и обука стручних лица за 
 социјалну заштиту; 

к) јавно становање;  

л) јавно здравство;  

љ) лиценцирање јавних служби и објеката, 
укључујући и оне које се односе на: 
 забавне , културне и слободне активности, 
храну, смештај, уличне продавце,  локални 
јавни превоз и такси службу, лов и риболов, 
ресторане, мотеле,  хотеле и итд.;  

м) давање и мењање назива споредних 
улица, улица и других јавних места;  

н) изградња и одржавање јавних паркова и 
места;  

њ) туризам;  

о) културне и слободне активности;  

п) сва друга питања која нису законом 
изричито искључена из надлежности 
 општине или нису у надлежности другог 
органа. 
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Проширене надлежности 

 
Члан 8. 

8.1.     Општина Лепосавић  има и следеће 
проширене надлежности: 
 а) Овлашћење да остварује одговорности у 
вези са пословима из области културе, 
укључујући заштиту и унапређење српског 
и другог верског и културног наслеђа на 
територији општине, као и да пружају 
подршку локалним верским заједницама, у 
складу са одредбама закона.  
 б) Право да учествује у избору командира 
локалне полицијске станице Лепосавић  у 
складу са важећим Законом. 
 

Поверене надлежности 
 

Члан 9. 
9.1.      Општина Лепосавић има  поверене следеће 

надлежности: 
 а) катастарска евиденција; 
б) регистрација грађана; 
в) регистрација гласача и вођење бирачког 
списка; 
г) регистрација пословних субјеката и 
издавање лиценци; 
д) расподела накнада социјалне помоћи 
(изузев пензија); и 
ђ) заштита шума на територији општине у 
оквиру поверених овлашћења , укључујући  
издавање дозвола за сечу шума. 
 

Сарадња са органима и институцијама 
Републике Србије 

 
Члан 10. 

10.1.  Општина Лепосавић  у оквиру својих  
овлашћења има право сарадње са органима, 
институцијама и агенцијама Републике 
Србије. Ова сарадња се заснива на Закону о 
локалној самоуправи, а у циљу реализације 
послова из општинских надлежности. 

 
Органи општине 

 
Члан 11. 

11.1.    Општина Лепосавића  има следеће органе: 
а) Скупштина општине ;   

б) Градоначелник ; 

ц) Општинска управа ;   

 

              

               Службени гласник општине Лепосавић 

 

11.2.    Општинском уредбом утврђују се правила 
сукоба интереса за сва општинска тела. 

 
ТРЕЋИ ДЕО  

 
СЕЛА, НАСЕЉА И ГРАДСКЕ ЧЕТВРТИ  

 
Члан 12.  

12.1.  Да би се обезбедило испуњавање свих 
потреба грађана и да би се послови локалне 
самоуправе оствариле у најбољем интересу 
грађана, општина Лепосавић може да 
склопи договоре са селима, насељима и 
градским четвртима унутар своје 
територије.  

12.2.   Свако село има сеоског представника 
изабраног у складу са општинском уредбом 
о сеоским изборима. Сеоски представник  је 
главна контакт особа, одговорна за 
комуникацију са општинским телима. 
Сеоски представник   прикупља предлоге 
кроз консултације са становницима села о 
општинским пословима и активностима које 
су у вези са селом које представља и 
предлоге доставља градоначелнику  
општине или председнику скупштине 
општине.  

12.3. Скупштина општине може пренети одређене 
одговорности селима и њиховим телима и 
обезбедити ресурсе из општине за та села, 
сразмерно пренетим одговорностима и 
активностима које они спроводе. 

12.4.  У циљу приближавања својих услуга 
грађанима општина у складу са законом 
може формирати истурене општинске 
канцеларије за обављање послова из своје 
надлежности (Месне заједнице). 

12.5.   Месне заједнице се оснивају у : 
           -Лепосавићу, 

-Лешку, 
-Сочаници, 
-Врачеву, 
-Белом Брду, 
-Српској Бистрици , и 
-Шаљској Бистрици.  
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ЧЕТВРТИ ДЕО 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ  

 
Члан 13. 

13.1.  Скупштина општине   је највиши 
представнички орган општине који се  
непосредно бира од стране грађана 
општине у складу са Законом о 
локалним изборима. 

13.2. Скупштина општине   има 19 
одборника. 

13.3. Сви чланови Скупштине општине 
имају иста овлашћења и 
одговорностиу процесима доношења 
одлука. 

13.4.   Сви чланови Сукупштине општине 
потписују следећу свечану заклетву   
или свечану изјаву: 

„Заклињем се (или свечано 
изјављујем) да ћу извршавати своје 
дужности и извршавати моја 
овлашћења као одборник Скупштине 
општине Лепосавић   часно, верно, 
непристрасно, савесно и према 
закону, да бих обезбедио услове за 
миран живот свих грађана.“ 

13.5.  Одборници Скупштине општине који 
не потпишу заклетву или изјаву  у  

            складу са ставом 4. овог члана у року    
од месец дана од потврђивања  
резултата избора престаће да буду 
одборници. 

13.6.   Сви одборници добијају накнаду за 
рад у Скупштини општине и њеним  
комисијама. 

 
Мандат 
Члан 14. 

14.1.  Мандат одборника Скупштине општине је 
четири године. 

14.2.  Одборник Скупштине општине не може 
истовремено имати неку другу јавну 
функцију. 

 
 
                Службени гласник општине Лепосавић 
 
 
14.3. Одборник Скупштине општине престаје да 

буде одборник: 
а) по истеку одборничког мандата; 
б) променом општине пребивалишта у којој 
је изабран; 
в) подношењем председнику скупштине 
општине писмене оставке на свој положај; 
г) уколико је одборник осуђен за кривично 
дело правоснажном судском пресудом; 
д) уколико он/она изостане са засадења 
Скупштине општине у три (3) узастопна 
заседања без важећег оправдање;или, 
ђ) уколико овај статут или други закони који 
се примењују на одборника, дисквалификују 
одборника или га сматрају неподобним за 
одборника. 

 
 

Овлашћења Скупштине општине  
 

Члан 15. 
15.1. Скупштина општине  има овлашћење да 

усвоји Статут, Пословник о раду, уредбе и 
одлуке  неопходне да би се примењивале 
општинске надлежности.  

15.2. Скупштина општине може поверити 
одређена овлашћења њеним одборима,  
градоначелнику  општине и другим телима и 
може опозвати пренета овлашћења кад год то 
одлучи. 

15.3. Скупштина општине не може пренети њену 
одговорност у погледу следећег: 
а) Статута или Пословника о раду, 
општинских уредби и усвајања, измене и 
допуне или опозивања истих; 
б) одобравања буџета и инвестиционих 
планова; 
в) одобравања других финансијских питања 
која су за Скупштину резервисана Статутом 
или Пословником о раду; 
г) годишњег плана рада и годишње 
извештаја; 
д) оснивања одбора који су обавезни према 
овом закону; 
ђ) избора председника и заменика 
председника Скупштине општине; 
е) висину такси и накнада; 
ж) стварања и употребе, у складу са важећим 
законодавством, општинских симбола, 
одликовања и почасних звања; 
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з) давања назива и мењања назива путева, 
улица и осталих јавних места; 
и) стварања међу-општинских и унутар 
општинских споразума; 
ј) доношења одлука за придруживање 
представничким удружењима општина; и 
к) осталих одговорности које је по закону 
обавезно да се извршавају само од стране 
Скупштине општине. 

15.4. Скупштина општине има свој буџет. 
 

Председник Скупштине општине  
 

Члан 16. 
16.1. Скупштине општине бира већином гласова 

изабраних  одборника, председника 
Скупштине општине, из реда одборника. 
Гласање за председника Скупштине општине 
обавља се тајним гласањем.  

16.2. Председник Скупштине општине бира се на 
исти мандат као и одборници Скупштине. 

16.3. Уколико ниједан кандидат не добије 
потребну већину гласова у првом кругу 
гласања, онда два кандидата са највећим 
бројем гласова улазе у други круг. Кандидат 
који добије више од половине гласова 
укупног броја изабраних одборника биће 
изабран за председника Скупштине општине. 

16.4. Скупштина општине бира заменике 
председника скупштине већином гласова  
изабраних одборника. Заменици председника  
помажу председнику да обавља његове 
дужности и преузима дужности председника, 
у његовом одсуству.  

 
Свечана седница  

 
Члан 17. 

17.1.  Скупштина општине одржава њену свечану 
седницу у року од петнаест (15) дана  од дана 
када се озваниче изборни резултати. 

17.2.  Свечана седница Скупштине општине, треба 
да се сазове од стране градоначелника 
општине у року од петнаест (15) дана од дана 
када су потврђени  изборни резултати. 

 
 
    Службени гласник општине Лепосавић 
 
 

 
17.3. Ако градоначелник не сазове седницу према 

његовој/њеном дужности у ставу 2.  
         овог члана, свечану седницу Скупштине 

општине може сазвати најстарији  изабрани 
одборник Скупштине општине у року од 
петнаест (15) дана однеизвршења сазивања 
свечане седнице Скупштине општине од 
стране  председника општине. 

17.4. Ако најстарији одборник не сазове 
Скупштину према његовој дужности из ставa 
3. овог члана, свечана седница Скупштине 
општине може се конституисати према 
иницијативи већине изабраних одборника 
Скупштине општине. 

17.5. Седницама Скупштине општине одржаним 
пре избора председника Скупштине  

          општине, председава најстарији члан 
Скупштине општине који присуствује  
седници.  

 
Редовне седнице Скупштине општине   

 
Члан 18. 

18.1. Скупштине општине одржава најмање десет 
седница годишње, од којих се пет одржава 
током првих шест месеци у години. Ову 
област даље регулише Правилник о раду 
Скупштине.  

18.2. Председник Скупштине општине сазива и 
председава седницама Скупштине општине. 
Градоначелник или од њега/ње одређени 
заменик, обавезан је да присуствује свим 
седницама Скупштине општине.  

18.3. Свим одборницима Скупштине општине 
обавезно се даје писмено обавештење, 
најмање седам (7) радних дана пре седнице. 
Такво обавештење обухвата: 
а) датум седнице; 
б) време одржавања седнице; 
в) место одржавања седнице; 
г) дневни ред седнице; 
д) материјал за седницу; и 
ђ) друге податке, каји се могу одредити 
Пословником о раду. 
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18.4. Обавештење треба да се саопшти јавности, 
седам(7) дана пре седнице.Такво обавештење 
обухвата: 
а) датум седнице; 
б) време одржавања седнице; 

          в) место одржавања седнице; 
 г) друге податке, као што се може одредити 
Пословником о раду 

18.5. Сви заинтересовани грађани могу да имају 
увид у материјал за седницу код        
надлежних скупштинских органа. 

Ванредне седнице Скупштине општине  
 

Члан 19. 
19.1. Ванредна седница Скупштине општине 

сазива се од стране председника Скупштине 
или на основу писменог захтева најмање 
једне трећине укупног броја изабраних 
одборника Скупштине општине. 

19.2. Право на сазивање ванредне седнице такође 
обухвата и право на одређивање дневног реда 
за сазвану седницу. 

19.3. Све тачке предвиђене дневним редом 
ванредно сазване седнице, не могу се мењати 
на тој седници. 

19.4. Ванредна седница Скупштине општине неће 
бити одржана уколико одборници 
Скупштине општине и јавност нису били 
писмено обавештени најмање три (3) радна 
дана пре датума састанка. 

19.5. Исти процедурални услови који важе за 
редовне седнице важиће и за ванредне 
седнице Скупштине општине. 

19.6. Горе утврђени поступци не примењу се на 
седнице сазване због хитности одређеног 
случаја и посебних околности због којих се 
хитна седница сазива. 

 
Јавност рада седница Скупштине општине  

 
Члан 20. 

20.1. Седнице Скупштине општине и свих њених 
одбора отворене су за јавност. Члановима 
јавности је дозвољено да прате и учествују у 
раду седница Скупштине општине на начин 
одређен Пословником о раду. 

 
 

 
               
              Службени гласник општине Лепосавић 

 
 
 
 

20.2. Скупштина општине или одбор може 
већином гласова одлучити да искључи 
јавност са целе или дела седнице по отварању 
исте: 
а) уколико би могло да дође до нереда или 
насиља; 
б) ако би било угрожено објављивање 
информација [и докумената] које су 
забрањене сходно Закону о приступу 
званичним документима; 
в) ако би било угрожено обелодањивање 
личних или пословно осетљивих 
информација или; 
г) ако би било угрожено обелодањивање 
актуелних или предстојећих законских 
поступака. 

20.3. У таквом случају, Скупштина општине издаје 
обавештење по доношењу одлуке. 

20.4. Појединости о јавности рада Скупштине 
општине уређују се Правилником о раду. 

 
 

Кворум 
 

Члан 21. 
21.1. Кворум за све седнице Скупштине општине и 

њене одборе је најмање једна половина свих 
одборника Скупштине општине или њених 
одбора. 

21.2.  Пре доношења било које одлуке кворум 
мора бити утврђен. 

 
Дневни ред 

 
Члан 22. 

22.1. Дневни ред за састанак Скупштине општине 
одређује се од стране Председника 
Скупштине општине уз сагласности 
градоначелника општине. 

22.2. Одборник Скупштине општине може 
захтевати да се у току редовне седнице 
Скупштине општине дода тачка на дневноме 
реду, уколико је тачка која се захтева да буде 
убачена на дневни ред, од врло важног јавног 
значаја. 

22.3. Такав захтев се одобрава или одбацује 
већином гласова. 

22.4.  Пословник о раду Скупштине општине 
уређује појединости о припреми, усвајању и 
измени и допуни дневног реда. 
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Гласање 

 
Члан 23.                                                    

23.1. На свим седницама Скупштине општине и 
састанцима њених одбора, сваки одборник 
укључујући и председника има један глас, 
али председник има додатни одлучујући глас 
у случају једнаког броја гласова за или 
против предлога.  

23.2. Одлуке Скупштине општине или одбора 
усвајају се већином присутних одборника 
који гласају. 

23.3. Уздржани гласови бележе се у сврху 
успостављања кворума, али се иначе не 
узимају у обзир за резултате гласања. 

23.4. Записник се води на свим седницама 
Скупштине општине и њених одбора и 
одобраваће се на свакој наредној седници. 

Сукоб интереса 
 

Члан 24.  
24.1. Одборник Скупштине општине или члан 

неког одбора биће искључен из 
административног поступка или доношења 
одлука које се односе на било које питање у 
којем он или она, или непосредни члан 
породице има лични или финансијски 
интерес. 

24.2. Сваки одборник је обавезан да обелодани све 
сукобе интереса одмах по настанку истих на 
било ком састанку на ком одборник 
присуствује. Сваки одборник може пружити 
информације о интересима другог одборника. 

24.3. Пре првог састанка Скупштине општине, 
одборници уписују потпуну и отворену 
изјаву о њиховом финансијском стању у 
јавни регистар који ће се чувати код 
овлашћеног службеника Општине. 
Одборници уписују било коју промену 
њиховог финансијског стања чим иста 
настане. 

24.4. Пословник о раду одређује мере које ће се 
предузимати за искључивање одборника из 
управних поступака и доношења одлука у 
којима они имају сукоб интереса. 

 
    

   Службени гласник општине Лепосавић   
 

 
Одбори које оснива Скупштина општине 

 
Стални одбори  

 
Члан 25. 

25.1. Скупштина општине оснива и одржава 
седнице Одбора за политику и финансије и 
Одбора за заједнице. 

25.2. Скупштина општине оснива друге одборе 
када сматра неопходним и потребним за 
извршавање својих одговорности. 

25.3. Одбор одражава састав Скупштине општине 
и такође води рачуна о заступљеност полова. 

 
Одбор за политику и финансије 

 
Члан 26. 

26.1. Одбором за политику и финансије 
председава председник Скупштине општине  
и његов састав одражава заступљеност 
политичких ентитета у Скупштини општине. 

26.2. Одбор за политику и финансије одговоран је 
за разматрање свих правила, фискалних и 
финансиских докумената, планова и 
иницијатива укључујући документе 
стратешког планирања, годишњег 
средњорочног оквира буџета, годишњег 
плана набавке, годишње уредбе о порезима, 
таксама и накнадама, годишњег интерног 
радног плана ревизије, годишењг 
средњорочног буџета и било каквих промена 
буџета током фискалне године, а такође и 
извештаје од председника скупштине и даје 
препоруке за деловање Скупштине општине. 

 
 

Саветодавни одбори  
 

Члан 27. 
27.1. Скупштина општине оснива секторске 

саветодавне одборе који ће омогућити 
учешће грађана у процесу доношења одлука. 
У именовању чланова ових одбора, 
Скупштина општине мора водити рачуна о 
заступљености различитих друштвених 
сектора, нарочито мора да одражава полну и 
етничку равнотежу општине.  

27.2. Чланови Саветодавног одбора именују се на 
трогодишњи мандате, док се 1/3 чланства 
именује сваке године. Ниједан члан 
Саветодавног одбора не може да буде 
именован на два узастопна мандата. 
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27.3. Правила за именовање и одабир чланова 
Саветодавног одбора уређује се општинском 
уредбом.  

Одбор за заједнице 
 

Члан 28. 
28.1. Скупштина општине оснива стални Одбор за 

заједнице који се бави решавањем проблема 
заједница које живе на простору општине 
Лепосавић . 

28.2. Овај одбор састоји се од пет чланова који 
представљају све заједнице које живе у 
општини. 

28.3. Састав одбора за заједнице и његове 
одговорности дефинише Скупштина 
општине уредбом, у складу са законом. 

 

ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 
Градоначелник 

 
Члан 29. 

29.1. Градоначелник се бира нeпoсрeднo нa 
избoримa у склaду сa Зaкoнoм o лoкaлним 
избoримa. 

29.2. Мандат градоначелника траје чeтири гoдинe. 
29.3. Maндaт градоначелника зaвршaвa се: 

а) по завршетку његовог/њеног мандата; 
б) његовом/њеном смрћу; 
в) његовом/њеном оставком; 
г) његовој/њеној променом пребивалишта у 
другу општину; 
д) његовим/њеном нејављању на дужност 
више од 1 месеца без валидног разлога; 
ђ) његовом/њеном разрешењу дужности у 
складу са овим законом; 
е) правоснажном судском одлуком која 
председнику општине одузима законско 
право деловања; или 
ж) Уколико он/она буде осуђен на 
издржавање затворске казне у трајању од 
шест (6) месеци или више. 
 
 
 
 

 
   
  Службени гласник општине Лепосавић 
 

 
 
 

Пoлaгaњe зaклeтвe 
 

Члан 30. 
30.1. Пoслe избoрa, градоначелник пoтписуje 

свeчaну зaклeтву или свeчaну изjaву прeд 
oдбoрницимa Скупштинe oпштинe која 
гласи: 
„Зaклињeм сe (или свeчaнo изjaвљуjeм) дa ћу 
oбaвљaти пoвeрeнe дужнoсти и извршaвaти 
свoja oвлaшћeњa кao градоначелник 
Лепосавића  чaснo, вeрнo, нeпристрaснo, 
сaвeснo и прeмa зaкoну, дa бих oмoгућиo 
услoвe зa мирaн и прoспeритeтaн живoт зa 
свe.” 

30.2. Градоначелник кojи не положи  зaклeтву 30 
дана oд oзвaничeњa избoрних рeзултaтa губи 
прaвo нa њeгoв мaндaт. 

 
Oдгoвoрнoсти градоначелника   oпштинe 

 
Члaн 31. 

31.1.  Градоначелник извршава следеће 
одговорности: 

a) прeдстaвљa oпштину и дeлуje у њeнo 
имe; 
б) прeдвoди лoкaлну сaмoупрaву и њeну 
упрaву и врши финaнсиjскo упрaвљaњe 
oпштинe; 
ц) oбaвљa свe нaдлeжнoсти кoje нису 
искључивo дoдeљeнe Скупштини oпштинe 
и њeним oдбoримa; 
д) извршaвa oдлукe Скупштинe oпштинe; 
e) имeнуje и oтпуштa свoje зaмeникe; 
ф) имeнуje и oтпуштa oпштинскe 
дирeктoрe; 

            г) oргaнизуje рaд и упрaвљa пoлитикoм 
oпштинe; 
х) прeдлaжe oпштинскe урeдбe и другe aктe 
нa oдoбрaвaњe Скупштинe oпштинe; 
и) прeдлaжe oпштински рaзвoj, рeгулaтoрнe 
и инвeстициoнe плaнoвe; прeдлaжe 
гoдишњи буџeт нa oдoбрaвaњe Скупштини 
oпштинe и упрaвљa усвojeним буџeтoм; 
j) извeштaвa прeд Скупштинoм oпштинe o 
eкoнoмскo-финaнсиjскoj ситуaциjи и 
спрoвoђeњу инвeстициoних плaнoвa 
oпштинe нajмaњe jeднoм у свaких шeст 
мeсeци или oнoликo чeстo кoликo тo 
зaхтeвa Скупштинa oпштинe; и 
к) мoжe зaтрaжити oд Скупштинe oпштинe, 
сaмo jeднoм, дa рaзмoтри oпштински aкт 
кaдa смaтрa дa тaj aкт крши вaжeћe зaкoнe. 
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л) кoнсултуje зaмeникa прeдсeдникa 
oпштинe зa зajeдницe зa питaњa у вeзи сa 
нeвeћинскoм зajeдницoм; и 
м) другe aктивнoсти кoje су њeму/њoj 
дoдeљeњe oд стрaнe Скупштинe oпштинe. 
 
 

Зaмeник градоначелника  
 

Члaн 32. 
32.1. Градоначелник има свог заменика .Зaмeник 

градоначелника  имeнуje сe и рaзрeшaвa 
дужнoсти oд стрaнe градоначелника. 

32.2. Нa зaхтeв градоначелника, зaмeник 
градоначелника пoмaжe градоначелнику  у 
вршeњу извршних функциja и пoступa у 
њeгoвo имe у њeгoвoм/њeнoм oдсуству. 

32.3. Кaдa сe упрaзни мeстo зaмeникa 
градоначелника oпштинe, градоначелник  
имeнуje нoвoг зaмeникa градоначелника 
oпштинe, нe кaсниje oд тридeсeт дaнa од 
тренутка када је место постало упражњено. 

32.4. Oдрeдбe oвoг Стaтутa o сукoбу интeрeсa зa 
градоначелника примeњуjу сe и у односу на 
његовог зaмeникa. 

Oдeљeњa oпштинскe упрaвe 
 

Члaн 33.  
33.1. Oпштинскa упрaвa oргaнизoвaнa je у 

слeдeћим oдeљeњимa: 
Oдeљeњe зa администрацију;  
Oдeљeњe зa буџeт и финaнсиje; 
Одељење за инвестиције и привредни 
развој; 
Oдeљeњe зa здрaвствo; 
Одељење за oбрaзoвaњe; 
Одељење за сoциjaлну зaштиту; 
Одељење за културу ,oмлaдину и спорт ; 
Oдeљeњe зa лoкaлнe услугe и 
инфраструктуру; 
Одељење  бeзбeднoст и вaнрeднe ситуaциje; 
Oдeљeњe зa  пољопривреду  и 
водопривреду; 
Одељење за шумарство; 
Одељење за урбанизам и  планирање , 
заштиту животне средине,  имовину и јавно 
становање;  
Одељење за катастар и геодезију; 
Одељење за информисање и информативну 
технологију; 
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Јавно правобранилаштво. 

33.2.  Делокруг рада сваког одељења се 
дефинише на основу уредбе Скупштине 
општине. Oдeљeњa су пoдeљeнa нa oдсeкe, 
чиjи дeтaљни oпис пoслoвa трeбa дa сe 
нaбрojи у пoсeбнoм aкту градоначелника.  

33.3.  Свaким oпштинским oдeљeњeм рукoвoди 
дирeктoр кojи je имeнoвaн и кojи сe 
рaзрeшава oд стрaнe градоначелника. 

33.4. Дирeктoри упрaвљajу њихoвим oдeљeњимa 
у склaду сa смeрницaмa градоначелника, 
oвим Стaтутoм, зaкoнимa и oпштинским 
урeдбaмa. 

33.5. Дирeктoри извeштaвajу рeдoвнo 
градоначелника o питaњимa у oквиру 
њихoвe    oдгoвoрнoсти и пружajу њeму/њoj 
свe нeoпхoднe инфoрмaциje и извeштaje o 
прoцeсу oдлучивaњa. 

Опозив градоначелника 
 

Члан  34. 
34.1. Грађани општине могу предузети 

иницијативу за смену градоначелника. 
34.2. Зaхтeв са oвaквoм сaдржинoм мoрa дa 

пoтпишe двaдeсeт (20) oдстo рeгистрoвaних 
бирaчa и прeдaje сe председнику 
Скупштинe oпштинe, кojи упућуje случaj 
oдгoвaрajућoj институциjи. 

34.3. Укoликo вeћинa рeгистрoвaних глaсaчa 
глaсa у кoрист смeнe грaдoнaчeлникa, нoви 
избoри зa грaдoнaчeлникa сe oдржaвajу у 
склaду сa Зaкoнoм o избoримa. 

 
Унутрaшњa рeвизиja 

 
Члaн 35. 

35.1. Oпштинa имa зaкoнску oбaвeзу дa нajмaњe 
jeднoм (1) гoдишњe изврши унутрaшњу 
рeвизиjу у склaду сa зaкoнoм.   

35.2. Oпштинa мoжe oснoвaти сaмoстaлну 
службу зa рeвизиjу унутaр oпштинe или 
oбeзбeдити унутрaшњу рeвизиjу oд 
стрaнe прeдузeћa зa рeвизиjу, кoje je 
aкрeдитoвaнo у склaду сa вaжeћим 
законима.   
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ПETИ ДEO 

JAВНE КOНСУЛTAЦИJE И УЧEШЋE 
Кoнсултaциje сa jaвнoшћу 

 
 

Члaн 36. 
36.1.   Скупштинa oпштинe кoнсултуje jaвнoст прe 

нeгo штo дoнoси  одлуке од општег значаја, 
кaкo би се oбeзбeдило узимaњe у oбзир 
ставова грaђaна. 

36.2.   Oпштинa oбeзбeђуje дa грaђaни имajу 
мoгућнoст дa изрaзe њихoвa мишљeњa и дa 
су њихoви зaхтeви и интeрeси узeти у oбзир 
прe нeгo штo oдлукe буду дoнeтe. 

 
 

Oблици кoнсултaциje  
 

Члaн 37.  
37.1.   Oпштинa мoжe користити, пoрeд oстaлoг, 

слeдeћe oбликe кoнсултaциje нaбрojaнe у 
склaду сa пoтрeбoм и oкoлнoстимa: 
 упoзнaвaњe jaвнoсти сa рaдoм и 
инфoрмaтивнe кaмпaњe зa унaпрeђeњe 
            oпштинских прoгрaмa и  aктивнoсти; 
 контакти са циљним групама, да би 
се испитали ставови грађана; 
 употреба упитника за проверу 
ставова грађана; 
 јавна саопштавања предлога за 
практичне политике или предлога нацрта   
            уредби и позивање на учешће у 
презентацијама; 
 контакти и састанци са 
заинтересованим групама; 
 јавни састанци; 
 јавна слушања; или 
 истраживања за оцењивање утицаја; 

 
Oдржaвaњe и oбjaвљивaњe кoнсултaциja  

 
 

Члaн 38. 
38.1. Прeдсeдник  Скупштинe oпштинe, 

градоначелник и oдбoрници Скупштинe 
oпштинe имajу oвлaшћeњe дa држe jaвнe 
кoнсултaциje зa свaкo питaњe кoje je у њихoвoj 
нaдлeжнoсти. Рeзултaти кoнсултaциja узимajу 
сe у oбзир и oбjaвљуjу сe прe дoнoшeњa 
oдлукa. 
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Члaн 39. 
39.1. Oпштинa мoрa дa oбeзбeди нeoпхoдну 

jaвнoст и мoрa дa усвojи мeхaнизмe 
кoмуникaциje кaкo би oствaрилa интeрeс 
грaђaнa. Бeз изузимaњa oстaлих нaчинa 
кoмуникaциje, кoнсултaциje oтвoрeнe зa 
jaвнoст трeбa дa сe oбjaвe нa звaничнoм вeб 
сajту oпштинe. 

 
Meстo и врeмe кoнсултaциje 

 
 

Члaн 40. 
40.1.   Jaвни сaстaнци oдржaвajу сe у сaли кoja имa 

дoвoљнo мeстa зa зaинтeрeсoвaнe учeсникe 
из oпштинe. Oсим aкo градоначелник нe 
oдлучи другaчиje, мeстo oбjaвљивaњa 
сaстaнкa сe oбjaвљуje (нaвoди сe нaзив 
улицe и/или улични брoj сaлe oпштинe кoja 
je нaмeњeнa зa jaвну кoнсултaциjу).  

40.2.   Oпштинa мoрa дa oдржи нajмaњe двa jaвнa 
сaстaнкa свaкe гoдинe, jeдaн у првих шeст 
мeсeци и други тoкoм других шeст мeсeци. 

40.3.   Meстo, дaтум и врeмe oдржaвaњa jaвнoг 
сaстaнкa мoрa дa сe oбjaви нajмaњe двe 
сeдмицe, у срeдствимa jaвнoг 
инфoрмисaњa,кojи eмитуjу прoгрaм нa 
oпштинскoм и рeгиoнaлнoм нивoу прe 
oдржaвaњa сaстaнкa. 

40.4.   Прeдстaвницимa срeдстaвa инфoрмисaњa 
мoрa бити дoзвoљeнo дa присуствуjу нa 
свим jaвним сaстaнцимa. 

 
Члaн 41. 

41.1. Градоначелник или њeгoв/њeн прeдстaвник 
прeдсeдaвa сaстaнкoм сa jaвнoшћу. Oн/oнa имa 
oвлaшћeњe дa oдрeди пoступaк o oдржaвaњу 
сaстaнкa. Пojeдинoсти сe урeђуjу oпштинскoм 
урeдбoм. 

 
Лoкaлни рeфeрeндум 

 
Члaн 42. 

42.1. Грaђaни oпштинe мoгу зaхтeвaти дa урeдбa 
Скупштинe oпштинe будe прeдaтa нa 
рeфeрeндум укoликo je зaхтeв пoтписaн oд 
стрaнe бaр 10% рeгистрoвaних глaсaчa 
oпштинe.  Пojeдинoсти  сe урeђуjу oпштинскoм 
урeдбoм.  
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Грaђaнскa инициjaтивa 
 

Члaн 43. 
43.1. Грaђaни мoгу зaхтeвaти дa oпштинскa 

Скупштинa усвojи, измeни или дoпуни 
гoдишњу oпштинску урeдбу кoja спaдe у 
нaдлeжнoсти oпштинe, укoликo je 
инициjaтивa пoтписaнa oд стрaнe 10% 
рeгистрoвaних глaсaчa oпштинe. 
43.2.Пojeдинoсти сe урeђуjу oпштинскoм 
урeдбoм. 

 
Петиције 

 
Члан 44. 

44.1.    Свако лице или организација која има 
интерес у општини, има право да приложи 
петицију Скупштини општине, за било које 
питање које је у вези са радом општине. 
Петиција представља захтев за Општину да 
ради на посебним питањима или да усвоја 
одређене правилнике или одлуке и 
представља основно демократско право.  

44.2.   Скупштинa oпштинe мoрa дa пoтврди знaчaj 
пeтициje и oдгoвoри нa свa питaњa и 
зaхтeвe сaдржaнe у пeтициjи. Пeтициja 
мoжe рeзултирaти у oдржaвaњe jaвнoг скупa 
нa кojeм грaђaни зajeднo сa oпштинским 
службeницимa дискутуjу o питaњимa oд 
њихoвoг интeрeсa.  

44.3.  Све петиције могу се упутити Скупштини 
општине, градоначелнику  општине, 
председнику Скупштине, општинским 
одборима или општинским одељењима, 
непосредно или путем електронске поште.  

44.4.  Скупштина општине неће узети у обзир 
ниједну петицију која је ван надлежности и 
одговорности општине.  

44.5.  Свака петиција мора да садржати 
назив(називе) и адресу организатора (једног 
или више организатора) као и имена, адресе 
лица која је потписују. Предмет петиције 
мора се јасно написати на свакој страници 
петиције.  

 
Прeдстaвљaњe пeтициja Скупштини oпштинe 

 
Члaн 45. 

45.1.  Градоначелник у сaрaдњи сa председником  
Скупштинe oпштинe, упoзнaje Скупштину 
oпштинe сa свaкoм пeтициjoм у рoку oд (6) 
нeдeљa oд дaнa приjeмa пeтициje.  
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45.2.  Скупштинa oпштинe мoжe прoслeдити 

пeтициjу oдгoвoрнoм кoмитeту зa дaљe 
рaзмaтрaњe. Oргaнизaтoр(и) пeтициje ћe 
имaти прaвo дa сe oбрaтe учeсницимa нa 
свaкoм oд сaстaнкa нa кojeм сe рaзмaтрa 
пeтициja. 

 
Члaн 46. 

46.1. Скупштинa oпштинe дoнoси кoнaчну 
oдлуку у вeзи сa прeдмeтoм пeтициje нajдaљe 
(3) мeсeцa нaкoн прeдстaвљaњa пeтициje прeд 
Скупштинoм oпштинe. Oдлукa трeбa дa сe 
oбрaзлoжи и oбjaви зajeднo сa oбрaзлoжeњeм.  

 
 

 
ШEСTИ ДEO 

MEЂУOПШTИНСКO ПAРTНEРСTВO, 
БУЏETСКИ ПOСTУПЦИ И 

OПШTИНСКA JAВНA СЛУЖБA 
 

Члaн 47. 
47.1.  Градоначелник, нaкoн кoнсултaциje сa 

Oдбoрoм зa пoлитику и финaнсиje, 
Скупштини oпштинe прeдстaвљa прeпoрукe 
o мeђуoпштинским oднoсимa и 
пaртнeрству. 

47.2. Скупштинa oпштинe oдлучуje o 
мeђуoпштинским спoрaзумимa и 
спoрaзумимa o пaртнeрству. 

 
Члaн 48. 

48.1. Градоначелник нaкoн кoнсултaциje сa 
Oдбoрoм зa пoлитику и финaнсиje 
прeдстaвљa Скупштини oпштинe 
њeгoвe/њeнe прeпoрукe у пoглeду  
прeдлoжeних спoрaзумa измeђу двe или 
вишe oпштинa o упрaвљaњу oпштинским 
прeдузeћимa зa нaдзoр зajeдничких jaвних 
услугa, кoje пружa вишe oд jeднe oпштинa.  

48.2.   Скупштинa oпштинe мoжe сaрaђивaти сa 
скупштинaмa oпштинa других oпштинa нa 
зaштити и унaпрeђeњу зajeдничких 
интeрeсa. 

48.3.  Општина Лепосавић  ће након одлуке 
Скупштине општине бити део Заједнице 
српских општина у складу са Бриселским 
споразумом.  

48.4. Скупштине општине Лепосавић ће моћи да 
своје надлежности пренесе на Заједницу 
српских општина, у складу са Бриселским 
споразумом, а након одлуке Скупштине 
општине. 
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Oпштинскe финaнсиje и буџeтски 

пoступци 
 

Члaн 49. 
49.1. Oпштинa Лепосавић  имa свoje сoпствeнe 

извoрe финaнсиja и буџeт зa вршeњe 
нaдлeжнoсти у склaду сa Зaкoнимa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви и финaнсиjaмa лoкaлнe 
упрaвe. Општински буџет се састоји из: 
 а) сопствених прихода који су предвиђени 
Законом о финансијама        
локалне самоуправе; 
 б) средства која општини додељује , као 
што су оперативна средства,        
средства за изворне, проширене и поверене 
надлежности ; 
 в) ванредна средства; 
 г) финансијска средства која општини 
Лепосавић   уплаћују институције Републике 
Србије; и 
 д) приходи од општинског задужења; 
 ђ) донације других међународних субјеката.  

49.2. Свa питaњa кoja су пoвeзaнa сa финaнсиjскoм 
упрaвoм oпштинe oдгoвoрнoст су 
градоначелника. 

49.3. Градоначелник мoжe прeнeти тaквe 
oдгoвoрнoсти зaмeнику градоначелника или 
нeкoм oд дирeктoрa oпштинских oдeљeњa. 

 
Oпштинскa jaвнa службa 

 
Члaн 50. 

50.1. Oпштинскa jaвнa службa oбaвљa сe нa oснoву 
нaчeлa и пoступaкa вaжeћeг зaкoнa o jaвнoj 
служби и oстaлих рeлeвaнтних зaкoнa. 
Пojeдинoсти сe урeђуjу oпштинскoм 
урeдбoм.  

50.2. Кaдa сe врши пoступaк зa зaпoшљaвaњe 
зaпoслeних у oпштини, мoрajу сe пoштoвaти, 
oтвoрeни, трaнспaрeнтни и кoнкурeнтски 
пoступци дa би сe кaндидaти зaпoслили нa 
oснoву квалификација и способности. 

 
Члaн 51. 

51.1. Oпштинскa упрaвa имa шeфa кaдрoвскe 
службe, кojeг зaпoшљaвa Градоначелник, у 
склaду сa пoступцимa вaжeћeг зaкoнa o jaвнoj 
служби.   

 
Члан 52. 

52.1. Поступак запошљавања јавних службеника 
надзире се од стране шефа кадровске службе, 
да би се обезбедило да састав јавне службе 
одражава полну и етничку равнотежу. 
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СЕДМИ ДЕО 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 53. 

53.1. Овај Статут ступа на снагу након његовог 
усвајања двотрећинском већином гласова 
општинске Скупштине и након његовог 
потписивања од стране председника 
Скупштине општине. 

 
Члан 54. 

54.1. У року од 180 дана од дана ступања на снагу 
овог Статута сви остали општински   
прописи морају бити усклађени са важећим 
Статутом.  

 
Члaн 55. 

55.1.  Прeдлoг зa измeну и дoпуну oвoг Стaтутa 
мoжe сe пoкрeнути: 

а) од стране градоначелника  општине, 
б) од стране једне трећине (1/3) одборника 
општинске Скупштине, 
в) пeтициjoм 15% грaђaнa oпштинe сa 
прaвoм глaсa. 

54.2. Предлог за измену и допуну Статута подноси 
се Скупштини општине на почетну расправу. 
Скупштина општине консултује се са 
јавношћу пре него што донесе коначну 
одлуку о предлогу.  

54.3. Након јавне консултације, Скупштина 
општине одлучује о предложеној измени и 
допуни. 

54.4. Измена и допуна уноси се у Статут, уколико 
је предлог за измену и допуну усвојен 
двотрећинском већином гласова Скупштине 
општине.  

 
Члан 56. 

56.1. Завршно тумачење овог Статута врши 
Скупштина општине. 

 
 
Број: 8 
У Лепосавићу,  12.03. 2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 
 

 
                                                       ПРЕДСЕДНИК  
                                                    Зоран Тодић, с.р. 
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