
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 
 
Појам локалне самоуправе је такоће повезан са територијалном 
децентрализацијом. Појава да народ ,непосредно или преко својих 
изабраних представника, одлуцује и управља пословима од локалног знацаја 
у једној ужој триторијалној целини назива се локална самоуправа . 
   Локална самоуправа се везује за територијалне јединице које најцешће 
дуго постоје као посебне целине- градови,насеља итд.У локалним 
јединицама се остварују извесне надлежности, односно послови од локалног 
знацаја. Круг тих послова је најцешће одрећен уставом или законом. То су 
управни послови  које локалне заједнице обављају без уплитања државе. 
Послови из надлежности локалне самоуправе ( општине) се могу сврстати у 
неколико група: 1) доношење и реализација програма развоја 
2)урбанистицки планови и просторно урећење 3) финансијски послови 
4)стамбено- комунални послови  5) путна инфраструктура 6) оснивање 
установа (културних,образовних, здравствених, социјалних, спортских, 
туристицких итд.) 7)заштита од елементарних и других непогода 8)људска 
права 9)јавно информисање 10)инспекцијски послови. У циљу вршења и 
урећења ових надлжности локалне самоуправе доносе опште акте слабије 
правне снаге од закона.( Сетите се принципа законитости). У ове пслове се 
држава не меша и зовемо их изворним пословима. Послове које држава 
преноси на локалну самоуправу називамо пренесени послови  .  Локалне 
послове обављају или граћани сами или представници локалне самоуправе 
које бирају граћани те терторије.  
 Елементи локалне самоуправе су: територијално подруцје,утврћени круг 
самоуправних послова који се на том подруцју обављају,послови које 
обавњају граћани или њихови представници(одборници на 
пример),финансијска самосталност,заштита локалне самоуправе. 
   
     Локална самоуправа  је један од облика ограницавања државне власти. 
 
По Уставу РС из 2006.год   јединице локалне самоуправе су општине,градови 
и Град Београд. За разлику од аутономних покрајина које су основане 
уставом, општине се оснивају и укидају законом.  
  Органи општине су скупштина општине и други органи одрећени статутом. 
Највиши правни акт општине  и града јестатут. Локална самоуправа ужива 



заштиту пред Уставним судом.Општински орган може да покрене поступак за 
оцену уставности или законитости закона.  
 Према закону о локалној самоуправи град је јединица локалне самоуправе  
утврћена законом и представља економски, административни,грографски и 
културни центар ширег подруцја.У оквиру града могу да се организују 
градске општине. 
 
 
 
Ваш задатак је да процитате и науците ову лекцију. 




