ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
Члан 1.
У Закону о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 – др. закон) у члану 20. после тачке 16) додаје се тачка 16а) која гласи:
„16а) уређује и обезбеђује стипендирање ученика и студената;“.
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. Устава
Републике Србије према коме Република Србија, поред осталог, уређује и
обезбеђује систем локалне самоуправе и друге односе од интереса за
Републику Србију, у складу са Уставом, као и у одредби члана 190. став 1. тач.
4. и 8. Устава Републике Србије, према којој, поред осталог, општина, преко
својих органа, у складу са законом, стара се о задовољавању потреба грађана у
области просвете, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите,
спорта и физичке културе и обавља и друге послове одређене законом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ
Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 –
др. закон) дефинисана је надлежност локалне самоуправе, но није изричито
наведено да и локална самоуправа уређује и обезбеђује стипендирање ученика
и студената, што је потребно да би се отклониле недоумице да ли локална
самоуправа може то да уређује, а то је потребно због несметаног развоја свих
локалних самоуправа.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Члан 1. - Овим чланом предлаже се да локална самоуправа уређује и
обезбеђује стипендирање ученика и студената.
Члан 2. - Овим чланом предвиђен је рок за ступање на снагу закона.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог Закона није потребно обезбеђивати додатна
средства.
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА
Законом о допуни Закона о локалној самоуправи обезбедиће се
отклањање недоумица у погледу права локалне самоуправе да уређује и
обезбеђује стипендирање ученика и студената, а тиме ће се створити услови за
бољи развој свих локалних самоуправа.
VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБЕ КОЈА СЕ ДОПУЊУЈЕ
2.1.1. Надлежност општине
Члан 20.
Општина, преко својих органа, у складу с Уставом и законом:
1) доноси програме развоја;
2) доноси урбанистичке планове;
3) доноси буџет и завршни рачун;
4) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада;
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(пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских
и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски
градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање
чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање
и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних
површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање
гробаља и сахрањивање и др), као и организационе, материјалне и друге
услове за њихово обављање;
6) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
7) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама;
8) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и
обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и
утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и
стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне
самоуправе;
10) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља,
утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора;
11) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и
заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно
локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и
својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине;
12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и
управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
13) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси
превоза путника;
14) уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који
се врши на територији општине, као и одређује делове обале и воденог
простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати
пловни објекти;
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз
сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног
становништва;
16) оснива установе и организације у области основног образовања,
културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје
заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
16А) УРЕЂУЈЕ
СТУДЕНАТА;

И

ОБЕЗБЕЂУЈЕ

СТИПЕНДИРАЊЕ

УЧЕНИКА

И

17) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује
њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне
заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност
услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде
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социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од
значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва,
обезбеђује средстава за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у
области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и
библиотека и других установа културе чији је оснивач;
19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и
заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно
ублажавање њихових последица;
20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног
земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја,
стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој
култури;
21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним
бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне
сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење
подручја са природним лековитим својствима;
23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује
висину боравишне таксе;
24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и
трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене
делатности и друге услове за њихов рад;
25) управља имовином општине и користи средства у државној својини и
стара се о њиховом очувању и увећању;
26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом
домаћих и егзотичних животиња;
27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
28) образује органе, организације и службе за потребе општине и уређује
њихову организацију и рад;
29) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са
лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком
положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ
организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на
својој територији;
30) подстиче и помаже развој задругарства;
31) организује службу правне помоћи грађанима;
32) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и
етничких група;
33) утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној
употреби на територији општине;
34) стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује
услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина
који се користе на територији општине, оснива телевизијске и радио-станице
ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној
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службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво
мањинских права;
35) прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над
извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја
општине;
39) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у
складу с Уставом, законом и статутом.
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ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Народни посланик Мирослав Алексић.
2. Назив прописа (са преводом на енглески језик)
Предлог Закона о допуни Закона о локалној самоуправи.
(Proposition of Law supplementing the Law on local self-governance)
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица,
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум)
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на
нормативну саржину прописа
Не постоје одредбе Споразума и Прелазног споразума које се односе на
нормативни садржај прописа.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама
Споразума и Прелазног споразума
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе
Споразума и Прелазног споразума
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у
Европску унију
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније
а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима
/
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа.
Будући да нема секундарних извора права ЕУ са којима се пропис усклађује, уз
овај предлог закона се не доставља Табела усклађености.
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски
језик?
Не.
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ?
Не.
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о
усклађености
Не.
Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог
овлашћеног предлагача прописа, датум и печат

Београд, 6. септембар 2016. године

НАРОДНИ ПОСЛАНИК
Мирослав Алексић

