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Подсјетник
ЗА ОДБОРНИКЕ

*Граматички изрази у овом тексту употријебљени су у једном роду и
подразумијевају укључивање мушког и женског пола.

Овај Подсјетник има за циљ да одборницима пружи основне
информације о локалној самоуправи, мјесту и улози скупштине
општине усистему локалне самоуправе и дужностима одборника.

ПОДСЈЕТНИК ЗА ОДБОРНИКЕ
О децентрализацији и локалној самоуправи
Децентрализација је процес којим се државни послови преносе на
организације и/или субјекте који су изван организације државне
(централне) власти. До децентрализације долази када се процијени да
ће неки други ентитет боље,брже или ефикасније обављати неки посао–
најчешће зато што се налази ближе корисницима услуге или онима
који треба да испуне неку обавезу. Када се користи термин
„децентрализација“,најчешће
се
мисли
на
територијалну
децентрализацију,односно на један њен облик,локалну самоуправу,гдје
се један дио послова преноси на одређене територијалне колективитете –
заправо,на грађане који на одређеној територији живе. Због тога се и
локална самоуправа може дефинисати као начин на који грађани у
једној локалној заједници одлучују и управљају–било непосредно,
било преко непосредно или посредно бираних представника.
Осим територијалне,децентрализација може бити и реална
(функционална) или персонална,када се послови са државних органа
преносе на одређене организације или установе–школе, универзитете,
здравствене установе–односно групе грађана или колективитете–етничке
заједнице, удружења грађана и слично.
Приликом
преношења одређених надлежности,златно правило
представља тзв. принцип супсидијаритета по коме би све послове
требало обављати на нивоу који је најближи грађанима,осим ако ћесе
ефикасније или дјелотворније обављати на неком вишем нивоу.Имајући
то у виду,веома је мали број послова који се не могу децентрализоватинпр.послови у сфери одбране,спољних послова и слично.
Постоје и други начини на које се државни послови могу приближити
грађанима. Један од њих је деконцентрација,односно успостављање
подручних јединица,испостава, филијала државних органа изван њиховог
сједишта.Такви примјери су подручне јединице Пореске управе,
полицијске станице МУП-а и слично. То су и даље органи централне
власти,а надлежности нису пренијете на неки други ниво власти.
Међутим,како се ове службе често налазе веома близу,а понекад и у
истој згради са општинским службама,грађанима је тешко да разликују
о којим органима и о чијој надлежности је ријеч.

Иако органи локалне самоуправе и функционери који те органе
представљају често личе на државне органе (парламент-скупштина,
министарства,агенције и сл.),односно на доносиоце одлука на централном,
државном нивоу(одборнике, министре, директоре агенција итд.)–локална
самоуправа није дио централне,односно државне власти или
државне
управе.Управо
супротно,у
пословима
који
су
децентрализовани (тзв.изворни послови локалне самоуправе)
органи локалне самоуправе уживају потпуну самосталност.
Каква би локална самоуправа требало да буде?
Основни и најважнији европски документ из области локалне
самоуправе јесте Европска повеља о локалној самоуправи,
усвојена под окриљем Савјета Европе 1985. године. Наша земља је
ратификовала Повељу 12.7. 2002. године.Иначе наша земља је постала
44-а чланица Савјета Европе у априлу 2002.године.
Европска повеља је поставила заједничке европске стандарде за
заштиту и развој права и слобода локалних власти.Осим већ
поменутог принципа супсидијаритета, Повеља обавезује потписнице
да локалну самоуправу организују тако да:
- гарантују политичку,административну и финансијску независност
локалним властима,
- право на локалну самоуправу буде законско-а гдје год је могуће и
уставно право,
- представници локалних власти буду бирани на општим изборима,
- локалне власти уређују и воде знатан обим јавних послова.
Концепт локалне самоуправе-чл.3. Европске
Повеље
1. Локална самоуправа подразумијева право и оспособљеност
локалних власти да, у границама закона, регулишу и руководе
одређеним дијеловима јавних послова, на основу сопствене
одговорности и у интересу локалног становништва.
2. Ово право локалне власти ће вршити путем савјета или
скупштина. састављених од чланова изабраних на слободним
изборима, тајним гласањем, на бази непосредног, општег, за све
једнаког бирачког права, а који (савети, односно скупштине) могу да
имају извршне органе који су им одговорни.Ово право неће ни у
којем смислу дерогирати зборове грађана, референдуме или било који
други облик непосредног учешћа грађана у одлучивању - тамо гдје су
они предвиђени статутом.
Поред тога,Повеља садржи и принципе о заштити локалних граница,постојању
адекватних административних структура и ресурса,ограничењу управног надзора
од стране централних власти и законској заштити права на локалну самоуправу.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Прописи о локалној самоуправи
Најважнији прописи који представљају темељ
система локалне
самоуправе у Републици Српској су:
- Устав Републике Српске(“Службени гласник Републике Српске”,бр.21/92Пречишћени текст,28/94,8/96,13/96,21/02,26/02-исправка,30/02-исправка,31/02,69/02,
115/05 и 117/05)– посебно чланови 5.алинеја девета, 102. и 103,
- Закон о територијалној организацији Републике Српске(“Службени
гласник Републике Српске”,бр.69/09 и 70/12)
- Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05)
- Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.96/05)
- Закон о утврђивању и преносу права располагања имовином на јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,бр.70/06)
- Изборни Закон БиХ („Службени гласник БиХ“,бр.23/01,7/02,9/02,20/02,25/02исправка, 4/04,20/04,25/05,52/05,77/05,11/06,24/06, 32/07,33/08, 37/08, 32/10 и 18/13)
- Изборни Закон Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12)
- Закон о граду Источно Сарајево ("Службени гласник РС",бр.25/93,8/96, 27/96,
74/05)
- Закон о граду Бања Лука ("Службени гласник РС",бр.6/97)
- Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 54/08 Пречишћени текст,126/08 и 92/09)
- Закон о финансирању политичких странака из буџета Републике,града
и општине („Службени гласник Републике Српске“,бр. 65/08)
......................................................................................................................................................

Такође,важни су и:
- закони који регулишу поједине области и којима се општинама и
градовима повјеравају одређени послови из надлежности Републике–
често се називају „секторским законима“(нпр.Закон о социјалној
заштити и многи други);
- закони који уређују начин поступања органа локалне самоуправе
(нпр. Закон о општем управном поступку,о јавним предузећима,о
јавним службама,о буџетском систему итд.).

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Правни оквир
Прописи који постављају системтериторијалнеорганизације Републике Српске су:
- Закон о територијалној организацији Републике Српске(“Службени
гласник Републике Српске”,бр.69/09)
- Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.
101/04, 42/05 и 118/05)
- Закон о граду Источно Сарајево("Службени гласник Републике Српске", бр.
25/93,8/96,27/96, 74/05)
- Закон о граду Бања Лука("Службени гласник Републике Српске ",бр.6/97)
- Закон о граду Требиње („Службени гласник Републике Српске“,бр. 70/12)
- Закон о граду Добој („Службени гласник Републике Српске“,бр. 70/12)
- Закон о граду Бијељина („Службени гласник Републике Српске“,бр. 70/12)
- Закон о граду Приједор („Службени гласник Републике Српске“,бр. 70/12)
- Уредба о насељеним мјестима која чине подручје јединице локалне
самоуправе("Службени гласник РС",бр.4/10 и 26/11 )

Према важећем законодавству,територијалну организацију
Републике Српске чине општине и градови(Град Источно
Сарајево, Град Требиње, Град Бијељина, Град Добој, Град Бања
Лука и Град Приједор),као облици локалне самоуправе. Овим
законом уређени су услови за стицање статуса града или
општине.
Карактеристика територијалне организације Републике Српске јесте у
томе да нису предвиђени облици територијалне аутономије (области,
кантони,провинције,жупе,окрузи),тј. нема такозваног средњег нивоа
територијалне аутономије. У оквиру локалне самоуправе, ипак, законом
су основани градови као посебне јединице локалне самоуправе (Бања
Лука, Приједор, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње).

ОПШТИНА је основна територијална јединица у којој грађани
остварују локалну самоуправу у пословима утврђеним уставом,
законом и статутом општине. Општина се формира за дио насељеног
мјеста, за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста.
Подручје јединице локалне самоуправе утврђује се посебним законом који
дефинише територијалну организацију Републике Српске.
Код утврђивања подручја јединица локалне самоуправе,законом се,у правилу,
узима у обзир:
- да се,у оквиру природних граница,свака општина састоји од једног насељеног
мјеста или више насељених мјеста међусобно повезаних транспортним
комуникацијама;
- да општине имају уједначенију величину у погледу броја становника и
фискалног капацитета;

- да општине имају финансијске,фискалне и друге ресурсе који им омогућавају
да ефикасно обављају своје функције и
- да општине могу обезбиједити одржавање и развој основне инфраструктуре и
других релевантних услова,који су у функцији пружања основних локалних
услуга.
Промјена граница општина врши се у складу са објективним критеријима
утврђеним Законом о територијалној организацији Републике Српске:
а) расположивост друштвеног, економског и фискалног потенцијала подручја
за које се захтијева територијална промјена,
б) могућност одржавања и развоја основне инфраструктуре и других
релевантних услова који су у функцији пружања основних комуналних и других
локалних услуга,
в) потребе да се обезбиједи географски и просторно заокружена цјелина,
г) друштвени интерес за очување одређеног подручја и
д) управни потенцијал подручја.

Јединице локалне самоуправе

ЈЕСУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Наведени прописи користе термин „јединица локалне самоуправе“ да би
означили те колективитете на које држава преноси вршење одређених
послова. На овом мјесту сматрамо неопходним да појаснимо шта су
јединице локалне самоуправе
у смислу важећих прописа у Српској –
прије свега,Закона о локалној самоуправи, односно да разграничимо тај
појам од неких других са којима се он често мијеша.

Општине (укупно 57):
Билећа, Берковићи, Братунац, Брод, Вишеград, Власеница,
Вукосавље, Гацко, Градишка, Дервента, Доњи Жабар, Зворник,
Источни Мостар,Источни Дрвар, Источна Илиџа, Источно Ново
Сарајево,Источни Стари Град, Језеро, Калиновик,Кнежево,
Козарска Дубица, Костајница,Котор Варош,Крупа на Уни,
Купрес, Лакташи,Лопаре, Љубиње, Милићи,Модрича, Мркоњић
Град, Невесиње, Нови Град, Ново Горажде, Осмаци, Оштра
Лука, Пале,Пелагићево, Петровац, Петрово, Прњавор, Рогатица,
Рудо,Рибник, Србац, Сребреница, Соколац, Теслић, Трново,
Угљевик, Фоча, Хан Пијесак, Чајниче, Челинац, Шамац,
Шековићи и Шипово

Градови (6): Требиње, Источно Сарајево, Бијељина, Добој, Бања
Лука и Приједор

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

НИСУ ЈЕДИНИЦЕ

Мјесне
заједнице

(подручне
јединицеиспоставе
Републичких
органа)

Мјесна заједница није више облик мјесне
самоуправе, нема статус правног лица,већ се
само третира као облик директног учешћа
грађана у локалној самоуправи. Не би их
требало мијешати са мјесним канцеларијама
које су деташиране јединице општинске
управе-административне
службе,обично
у
сеоским подручјима. Овакав статус мјесних
заједница изазива недоумице и проблеме у
пракси,јер су грађани “навикли” да мјесна
заједница има већи значај и улогу
Пример деконцентрације-уређен Законом
(подручне јединице Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове,Пореска
управа и др.).

Десет најмањих општина у Републици Српској:
Општина

Површина

Број
становника

1. Језеро (од дијела општине Јајце)

65 km2

1.306

2. Купрес (од дијела општине Купрес)

45 km 2

478

3. Осмаци (од дијела општине
Калесија)

95 km 2

4.773

4. Источна
Илиџа
општине Илиџа)

23 km 2

16.665

84 km 2

60

87 km 2

786

90 km 2

3.168

(од

дијела

5. Источни Дрвар (од дијела
општине Дрвар)
6. Источни Мостар
општине Мостар)

(од

дијела

7. Источни Стари Град(од дијела
општине Стари Град)

8. Источно Ново Сарајевоца(од
дијела општине Ново Сарајево)

44 km 2

9.089

9. Доњи Жабар (од дијела општине
Орашје)

49 km 2

2.894

94 km 2

5.420

676 km 2

44.639

10.Вукосавље (од дијела општине Оџак)
Укупно

Ради се о једној од политичких околности специфичних за БиХ.
Наиме,када је 1995. године у склопу потписивања Дејтонског мировног
споразума, којим је окончан рат у БиХ, повучена и међуентитетска
линија разграничења,водило се рачуна да се задовољи раније
договорена пропорција расподјеле територије 51:49%,тако да су
нове,углавном мале општине биле кадровски,материјално и ресурсно
дисквалификоване.

Послови које обавља локална самоуправа
Општине и градови обављају двије врсте послова–послове изворног
(сопственог) дјелокруга и повјерене послове.
Изворни послови се утврђују Уставом и/или законом и у вези са тим
пословима локална самоуправа ужива потпуну самосталност(нпр.комуналне
дјелатности,урбанистичко планирање, грађевинско земљиште,локални путеви
итд.).Централни органи овде могу контролисати само уставност и законитост.
Законом о локалној самоуправи(чл.11. и 12.)који се примјењује од 1.1.
2005. године, усвојена је уобичајена подјела општинских
надлежности на самосталне и пренесене надлежности.

САМОСТАЛНЕ(ИЗВОРНЕ)НАДЛЕЖНОСТИ
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
(чл.12-27. Закона)
Самосталне надлежности,које сачињавају највећи дио општинских
послова, систематизоване су у двије групе:
– регулаторно-управљачке и
– услужне.
1. Као регулаторне радње и надлежности управљања општином
наведене су:
 усвајање програма развоја општине
 усвајање развојних, просторних, урбанистичких и проведбених
планова
 доношење буџета и завршног рачуна буџета

 уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и
пословног простора
 организовање комуналне полиције
 послови инспекцијског надзора, у складу са законом;
 управљање и располагање имовином општине
 образовање општинских органа,организација служби и њихово
уређење
 вршење катастарских,геодетских и имовинско правних послова, у
складу са законом
 наплата,контрола наплате и принудна наплата изворних
прихода општине
 послови правног заступања општине
 обезбјеђивање извршавања закона и других прописа.
Важно је нагласити да јединице локалне самоуправе(градови и
општине) имају обавезу организовати рад комуналне полиције, и то
је њихова једина изворна надлежност у формирању надзорних
(инспекцијских) органа.Иначе сви инспекцијски органи/службе
организовани су и дјелују у оквиру (самосталне) Републичке управе
за инспекцијске послове Републике Српске.

2. На планупружања услуга општина има сљедеће надлежности:
 обављање специфичних функција у области културе, образовања,
спорта, здравства и социјалне заштите, цивилне заштите,
информисања,занатства, туризма, угоститељства и заштите
околине
 уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности:
производња и испорука воде,гаса,топлотне енергије,јавни
превоз путника,одржавање чистоће,пречишћавање и одвођење
отпадних вода,одржавање гробаља и пружање погребних
услуга,одржавање
улица,саобраћајница,паркова,
зелених,
рекреационих и других јавних површина,одвођење атмосферских
вода и других падавина и чишћење јавних површина
 оснивање предузећа,установа и других организација ради
пружања услуга из њихове надлежности,уређење њихове
организације и управљање
 уређивање и обезбјеђивање изградње,одржавања и кориштења
јавних објеката и комуналне инфраструктуре за обављање
функција општине.

ПРЕНЕСЕНЕ(ДЕЛЕГИРАНЕ)НАДЛЕЖНОСТИ
(чл.28.Закона)
Послови државне управе могу се пренијети на општине законом,по обављеним
консултацијама са односним јединицама локалне самоуправе,а посебно на
основу,сљедећих елемената:

 природе и садржаја послова;
 броја становника,територијалне величине и финансијске снаге општине;
 интереса да се одлучивање приближи грађанима,у складу са принципом
субсидијарности, и
 способности општине да послове из свог дјелокруга успјешно извршава.
Преношење послова државне управе на општине биће праћено додјелом
финансијских средстава и обезбјеђивањем других потребних услова за њихово
ефикасно извршавање.
У вези са повјереним пословима,Република задржава право контроле,као
када те послове обављају органи државне управе.Преношење послова из
надлежности Републике врши се,дакле, законом којим се регулише одређена
област(нпр. пољопривреда, предузетништво, култура и сл.), те због тога није
могуће навести све те прописе.Заједно са повјеравањем послова, централни
органи(Републике Српске)су дужни да општинама обезбиједе одговарајућа
финансијска средства за њихово обављање.

Имајући све ово у виду,може се рећи да је локална
самоуправа у Р е п уб л и ц и Српској једностепена,али и
монотипска.То значи да у Српској постоји само један ниво
локалне самоуправе и да све јединице локалне самоуправе (и
градови и општине) имају исти статус – исто уређење и, у основи,
исте надлежности.
У Европи је такво уређење права ријеткост–најчешће су двостепене и
тростепене локалне самоуправе,уз разликовање неколико типова јединица,у
зависности од територије,броја становника и економске моћи.Различитим
типовима јединица дају се и различите надлежности. У многим земљама
постоји подјела на тзв.обавезне надлежности,које општине морају обављати и
тзв. факултативне надлежности,чије обављање могу преузети уколико то
желе и имају довољно капацитета.Такође,уобичајено је да се положај градова
и главних градова уређује на посебан начин,а да се њима осим надлежности
локалне самоуправе повјеравају и надлежности округа,региона и слично.

ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Често се погрешно говори о „подјели власти на локалном
нивоу“, па чак и о „скупштини општине као „законодавној
власти“ на локалном нивоу.На локалном нивоу се може
говорити само о подјели функција, односно о начелнику
општине као носиоцу извршне функције и скупштини
општине као представничком тијелу које доноси опште акте.
Према важећем Закону о локалној самоуправи органи општине су: скупштина
општине и начелник општине. Исти органи, са другачијим називима
(скупштина града, градоначелник) постоје у градовима.

Обавезни органи/тијела локалне самоуправе у Републици Српској
Орган/тијело

Функција

Представничко
тијело, орган
одлучивања и
креирања политике
општине.
Скупштина
општине

Административна
служба

Начелник
општине

Скупштина има
предсједника и
потпредсједника.

Извршни орган
општине.
Има
замјеника,
кога на његов
приједлог
бира
Скупштина
општине.

Састав/начин избора
Број одборника скупштина општина, односно
града прописан је Изборним законом
Републике Српске, и то :
- 11 одборника за општине које имају до 1.000
бирача уписаних у Централни бирачки списак,
- 13 одборника за општине које имају од 1.000
до 3.000 бирача уписаних у Централни
бирачки списак,
- 15 одброника за општине које имају од 3.001
до 5.000 бирача уписаних у Централни
бирачки списак,
- 17 одборника за општине које имају од 5.001
до 8.000 бирача уписаних у Централни
бирачки списак,
- 19 одборника за општине које имају од 8.001
до 11.000 бирача уписаних у Централни
бирачки списак,
- 21 одборника за општине које имају од
11.001 до 13.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 23 одборника за општине које имају од
13.001 до 15.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 25 одборника за општине које имају од
15.001 до 20.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 27 одборника за општине које имају од
20.001 до 30.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 29 одборника за општине које имају од
30.001 до 50.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак и
- 31 одборника за град, односно општину које
имају више од 50.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак.

Непосредан избор,тајним гласањем на локалним
изборима.

Организује се и дјелује у складу са
критеријима ефикасности,дјелотворности и
Носилац управне
функције у општини економичности

Факултативни органи/функције

Стално радно тијело,чија
је
надлежност
законом
дефинисана:
Надзорни
контролише
јавну
одбор потрошњу у општини, и
врши
надзор
над
управљањем и располагањем
имовином општине.

Скупштина бира надзорни одбор из реда
стручњака економске и правне струке.
Извјештаје,препоруке
и
приједлоге
подноси органима општине.
Не могу се именовати начелник општине
и
замјеник
начелника,
одборници
скупштине општине, посланици Народне
скупштине Републике Српске,посланици
Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, чланови Владе Републике
Српске и Савјета министара Босне и
Херцеговине,
јавни
службеници,
службеници општинске административне
службе и остала лица која би могла имати
сукоб интереса

Административна служба(општинска управа)
Од свих органа и тијела локалне самоуправе,грађани су најчешће у контакту
са општинском управом која сада носи званични назив-административна
служба,јер је она задужена за управну функцију–рјешавање о правима и
обавезама грађана/ки и извршавање прописа којима су регулисани сви послови
локалне самоуправе(изворни и пренесени).Управо због тога су многе општине
преуредиле своје управе и просторије у којима примају грађане и сада
функционишу као у с л у ж н и ц е н т р и ,како би услуге и информације биле
што приступачније.
Организацију општинске административне службе(локалне управе) утврђује
начелник општине. Општинска управа је обично подијељена на одјељења–
нпр.за привреду и финансије, за друштвене дјелатности,за општу управу,за
просторно уређење и слично.
Број запослених у општинским управама варира од тридесетак у најмањим
општинама,до преко стотину у градовима и већим општинама.
На права, обавезе и одговорности запослених у локалним управама
примјењује се Закон о локалној самоуправи.

Непосредно учешће грађана
Осим преко изабраних представника,грађани имају право да својим пословима
на локалном нивоу управљају и непосредно. Закон познаје више облика
непосредног учешћа грађана у јавним пословима на локалном нивоу:
- референдум,
- шеме приједлога, ˝сати
- збор грађана,
грађана˝ у скупштинама општина и
- грађанска иницијатива,
- други облици који нису
- мјесна заједница,
забрањени законом.
- панели грађана,

Традиционално,иако недовољно,у пракси се највише користе три начина
непосредног учешћа: грађанска иницијатива(као облик предлагања одлука из
надлежности скупштине општине), збор грађана (као начин за утврђивање
приједлога и захтјева који се упућују органима локалне самоуправе) и
мјесна заједница. Референдум (као облик одлучивања) није коришћен у
досадашњој пракси,иако је најнепосреднији облик изражавања воље грађана о
питањима од локалног значаја.

Од одборника се очекује да стимулишу грађане да чешће користе ове
механизме и да са посебном пажњом приступе разматрању и гласању о
приједлозима одлука који у скупштину општине стижу на тај начин.
Поред ових облика учешћа,општине у свом раду чешће практикују и друге
облике укључивања грађана у вођење општинских послова: јавне
расправе,анкете,различите облике обавјештавања,одговарање на притужбе,
представке и приједлоге грађана,укључивање грађана у општинска радна тијела
и слично.Јавна расправа се најчешће користи за прибављање мишљења,
приједлога и сугестија грађана у поступку израде локалног буџета.

Финансирање локалне самоуправе
Буџети општина и градова пуне се двама основним врстама прихода–
изворним и уступљеним приходима и трансферима.
Изворни приходи општина су:
а) порез на имовину, односно непокретности,
б) новчане казне изречене у прекршајним поступцима за прекршаје утврђене
актима градова, односно општина,
в) општинске административне таксе,
г) комуналне таксе,
д) посебне водне накнаде − накнаде за заштиту од вода,
ђ) општинске накнаде за кориштење природних и других добара од општег
интереса,
е) порез на добитке од игара на срећу,
ж) боравишне таксе,
з) остали приходи, као што су:
1) приходи од грантова, трансфера и приходи које буџетски корисници
остваре обављањем редовне и допунске дјелатности у складу са законом, у
проценту који је утврђен одлуком о извршењу буџета и
2) остали општински приходи.
Уступљени приходи су Републички приходи,чији се дио(или цио
износ)остварен на територији одређене општине или града уступа тој општини
или граду.

Приходи који се дијеле између буџета Републике, буџета општина и градова и
других корисника су:
а) приходи од индиректних пореза, уплаћени у буџет Републике са
Јединственог рачуна УИО, који се након издвајања дијела средстава за
сервисирање спољног дуга Републике дијеле на сљедећи начин:
1) буџет Републике 72%,
2) буџети општина и градова 24%,
3) ЈП „Путеви Републике Српске“ 4%,
б) приходи од пореза на доходак:
1) порез на приходе од самосталне дјелатности, који се дијели између буџета
Републике и буџета општина и градова у сразмјери 75 : 25,
2) порез на лична примања, који се дијели између буџета Републике и буџета
општина и градова у сразмјери 75 : 25,
в) приходи од накнада за промјену намјене пољопривредног
земљишта, који се дијеле између буџета Републике и буџета општина и градова
у сразмјери 30 : 70,
г) приходи од закупнине земљишта у својини Републике, који се
дијеле између буџета Републике и буџета општина и градова у сразмјери 50 : 50,
д) приходи од концесионих накнада за коришћење минералних
сировина, који се дијеле између буџета Републике и буџета општина и градова у
сразмјери 30 : 70,
ђ) приходи од посебних водних накнада:
1) накнаде за захватање површинских и подземних вода, које се дијеле између
буџета Републике и буџета општина и градова у сразмјери 70 : 30,
2) накнаде за производњу електричне енергије добијене кориштењем
хидроенергије, које се дијеле између буџета Републике и буџета општина и
градова у сразмјери 70 : 30,
3) накнаде за вађење материјала из водотока, које се дијеле између буџета
Републике и буџета општина и градова у сразмјери 70 : 30,
4) накнаде за заштиту вода, које се дијеле између буџета Републике, буџета
општина и градова и Фонда за заштиту животне средине Републике Српске у
сразмјери 55 : 30 : 15 и
е) одузета имовинска корист и средства добијена од продаје
одузетих предмета из надлежности Републичке управе за инспекцијске
послове, која се дијели између буџета Републике и буџета општина и градова у
сразмјери 70 : 30.
Имајући у виду значај прикупљања локалних прихода,посебно у свјетлу
економске кризе, општине би требале установити своје локалне пореске
администрације и,по могућности увести систем обједињене наплате
локалних пореза и такси.
Још један извор прихода својствен локалној самоуправи јесте самодопринос који се на
основу изјашњавања грађана уводи на одређеном подручју(нпр.у мјесној заједници,
одређеном насељу) ради задовољења одређене потребе (нпр.асфалтирања пута или
уређења неког дијела насеља).Због наступајуће економске кризе и ограничавања обима
коришћења буџетских средстава за капитална улагања у насељима,извјесно је да ће се
створити силом прилика услови за коришћење самодоприноса за прибављање средстава
ради изградње комуналне и друге инфраструктуре у насељима.

Имовина локалне самоуправе
Одредбама члана 63.Закона о локалној самоуправи прописано је да „сва
покретна и непокретна имовина потребна за извршавање обавезних функција
јединица локалне самоуправе,додјељује се јединицама локалне самоуправе у
власништво,а њу између осталог чине објекти комуналне инфраструктуре,
пословни и други објекти јавних комуналних предузећа, чији је оснивач
јединица локалне самоуправе,односно објекти који су финансирани из
буџета јединице локалне самоуправе или путем самодоприноса грађана,
друга имовина коју је јединица локалне самоуправе стекла као правни
сљедник установа и институција које су престале да постоје.
Питање утврђивања,начина стицања и књижења имовине у корист
општине/града регулисано је Законом о утврђивању и преносу права располагања
имовином на јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике
Српске",бр.70/06) од 24.јула 2006.године.Треба нагласити да мјесне заједнице не
могу више бити титулари на имовини и то је створило одређене проблеме и
отпоре у провођењу овог закона.Носилац права располагања на имовини јединице
локалне самоуправе може бити само општина/град.

ФУНКЦИЈА ОДБОРНИКА
Одборници су носиоци функције у општини/граду који,као представници
грађана,чине највиши, представнички орган општине – скупштину општине.

Избор
Одборници се бирају на непосредним изборима,тајним гласањем,и то
по систему отворених листа.Бирачи се,у ствари могу опредјељивати за
политичке субјекте и/или за појединачне кандидате на изборним листама.
Дакле,кандидате за одборнике предлажу политичке партије,коалиције или
групе грађана,али мандат ипак припада изабраним одборницима и политичка
партија не може одузети мандат.

Мандат
По правилу, мандат одборника/це траје четири године,али може бити и
краћи.
Одборнику престаје мандат прије истека времена на које је изабран:
1. даном подношења оставке
2. ако је опозван у складу са законом;
3. даном смрти;
4. даном правоснажности судске пресуде којом је осуђен на казну затвора у
трајању од шест мјесеци или дуже
5. даном правоснажности судске одлуке којом је лишен пословне
способности(проглашен ментално неспособним);
6. даном када је иэабран или именован на функцију чије је вршење
неспојиво са функцијом иэабраног члана одређеног органа,као што је
предвиђено эаконом

7. ако одјави пребивалиште са подручја изборне јединице у којој је уписан у
Централни бирачки списак да гласа и у којој је изабран,истеком рока од шест
мјесеци од дана одјаве пребивалишта,или
8. ако иэ раэлога утврђених эаконом иэгуби право да буде биран.

Одборнику престаје мандат даном наступања неког од раэлога эа престанак
мандата утврђених эаконом. Централна изборна комисија БиХ доноси одлуку о
престанку мандата изабраном члану органа власти у року који не може бити дужи
од 15 дана од дана када су наступили разлози за престанак мандата, односно од
сазнања о разлогу за престанак мандата и о томе обавјештава орган власти у којем
је изабрани члан имао мандат.
Ако члан поднесе оставку,дужан је да је поднесе на формулару који утврди
Централна иэборна комисија Босне и Херцеговине.

Неспојивост функција
Одборник не може бити:
- службеник запослен у општинској управи(чл.151.Закона о локалној самоуправи),
- лице које се налаэи на иэдржавању каэне иэречене од Међународног суда эа
ратне элочине у бившој Југославији,и ниједно лице које је под оптужницом
Суда,а које се није повиновало наредби да се појави пред Судом,нити може бити
уписано у Централни бирачки списак(чл.1.6 Изборног закона БиХ),
- лице које се налаэи на иэдржавању каэне коју је иэрекао суд Босне и
Херцеговине,суд Републике Српске или суд Федерације Босне и
Херцеговине и суд Дистрикта Брчко или које се није повиновало наредби да се
појави пред судом Босне и Херцеговине,судом Републике Српске или судом
Федерације Босне и Херцеговине и судом Дистрикта Брчко эбог оэбиљних
повреда хуманитарног права,а Међународни суд эа ратне элочине у бившој
Југославији раэматрао је његов досије прије хапшења и утврдио да эадовољава
међународне правне стандарде,нити може бити уписано у Централни бирачки
списак(чл.1.7 Изборног закона БиХ)
- лице које је на издржавању казне коју је изрекао суд друге земље или лице
које се није повиновало наредби да се појави пред судом друге земље због
озбиљних повреда хуманитарног права,а Међународни суд за ратне злочине за
бившу Југославију разматрао је његов досије прије хапшења и утврдио да
задовољава међународне правне стандарде,нити може бити уписано у Централни
бирачки списак(чл.1.7а Изборног закона БиХ).
Судије редовних и уставних судова,тужиоци и њихови замјеници,
правобраниоци и њихови замјеници,омбудсмени и њихови замјеници,чланови
судова/домова/савјета за људска права, нотари,полицијски службеници,државни
службеници,припадници Оружаних снага БиХ, припадници Обавјештајнобезбједносне агенције БиХ,као и дипломатски и конзуларни представници Босне
и Херцеговине у иностранству који имају дипломатски статус у складу са Бечком
конвенцијом о дипломатским односима (из 1961. године),могу се кандидовати за
јавну изборну функцију само ако претходно поднесу оставку на тај положај
или поступе у складу са законима који регулишу њихов статус.
Такође,одборнику који буде изабран за замјеника начелника
општине/града, престаје одборнички мандат.

Сукоб интереса
Закон о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске“,бр.73/08)уредио је,између осталог,
посебне обавезе одборника у обављању јавне функције,у циљу спречавања
сукоба интереса.
Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима одборник има приватни
интерес који је такав да може утицати,или изгледа да може утицати,на
непристрасно и објективно вршење његове дужности.Приватни интерес
укључује било коју предност за њега или његову породицу и друга лица или
организације са којима је он имао или има пословне, политичке и друге везе.
Одборници који се налазе у радном односу и примају плату по основу
избора-именовања на функцију,могу обављати послове у наставним, научним,
културним,здравственим и спортским установама,у удружењима и слично, зашта
могу примати накнаду,у складу са законом.
Одборници који нису у радном односу по основу избора-именовања на
функцију,имају право на накнаду за функцију коју обављају,те плату или накнаду
за обављање послова који нису у супротности са одредбама овог закона.
Одборници и чланови њихових породица(брачни или ванбрачни друг,
дијете, усвојилац, усвојеник и дијете брачног друга-пасторак/пасторка) не могу,за
вријеме трајања одборничког мандата и три мјесеца након његовог престанка,
бити чланови надзорног одбора или директори јавних предузећа које је
основала јединица локалне самоуправе у којој одборник има мандат.
Одборници не могу,за вријеме трајања одборничког мандата и три
мјесеца након престанка мандата,бити чланови управних одбора,
надзорних одбора или директори привредних друштава:
а) у које су улагали капитал у периоду од 4(четири) године прије преузимања
мандата одборника и
б) која послују са органом власти Републике или општине/града у вријеме док
траје мандат одборника и ако је вриједност уговора или посла већа од 30.000 КМ.
Одборник не може гласати по било којем питању које се непосредно тиче
привредног друштва у којем он или члан његове породице има финансијски
интерес и дужан је,када се нађе у таквим ситуацијама,уздржати се од гласања,те
на сједници објаснити разлоге због којих се уздржао од гласања.
Одборник не може закључивати уговоре о пружању личних услуга са
јавним предузећем које је основала јединица локалне самоуправе у којој одборник
има мандат.
Одборник не може закључивати уговоре о пружању личних услуга са
привредним друштвом које закључује уговоре или на други начин послује са
органом власти општине/града,све док одборнички
мандат траје и када
вриједност уговора или посла прелази 30.000 КМ годишње.
Одборник не може бити члан органа,предсједник или директор удружења
или фондације које се финансира из буџета општине/града у укупном годишњем
износу већем од 100.000 КМ.

Одборнику је забрањено:
а) примити или захтијевати поклон, или обећање поклона или друге вриједности
ради обављања јавне функције;
б) примити додатну накнаду за извршавање послова у дјелокругу дужности
одборника;
в) тражити, прихватити или примити вриједност или услугу ради гласања о било
којем питању или утицати на одлуку неког органа или лица;
г) обећати запослење или неко друго право у замјену за поклон или обећање
поклона;
д) привилеговати лица ради страначког или другог опредјељења или због
поријекла, личних или породичних веза;
ђ)одбити увид у своје финансијско стање, на захтјев надлежног органа;
ж) утицати на добивање послова или наруџби од органа власти у циљу стицања
материјалне или нематеријалне користи за себе или другога;
з) користити повлашћене информације о раду органа власти ради личне користи
или користи других лица и
и) на други начин користити свој положај,како би утицао на одлуке
законодавне, извршне или судске власти, те тако постигао личну корист или
корист других лица, неку повластицу или право,закључио правни посао или на
други начин интересно погодовао себи или другом лицу.
Поклон у вези са вршењем дужности(новац, предмети, права, услуге без
накнаде,нека другу корист дата или обећана,на примјер: угоститељска услуга, услуга
ноћења, опрост дуга или обавезе, путни трошак или слична услуга,улазница,умјетнички
предмет,осигурање, медицинска или друга услуга коју одборник није лично платио према
тржишној цијени),у вриједности до 300 КМ одборник може задржати и не треба га
пријавити.
Поклоне изнад наведене вриједности одборник не смије задржати већ је
обавезни пријавити их Комисији за спречавање сукоба интереса и предати
органима власти које су их изабрале или именовале и у чије име обављају
повјерену функцију.
Одборник не смије примити новац,чек или други вриједносни прапир, без
обзира на износ,а ако наведено добије,дужан га је пријавити и постаје власништво
општине/града.
Одборник је дужан поднијети оставку на сваку од наведених неспојивих
функција и послова најкасније један дан прије преузимања јавне функције.
За прекршаје који се односе на постојање сукоба интереса одборник ће
се казнити новчаном казном у износу од 500 до 1. 500 КМ.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Док им траје мандат,одборници уживају одређена права и имају одређене
дужности.Ова права и дужности чине суштину одборничке функције.

Права одборника:
Учешће у раду скупштине општине, изражавање сопственог
мишљења и заступање интереса грађана. – Ово је основно право и
обавеза одборника/це. Он/а мора бити у могућности да учествује у раду
скупштине општине–на сједницама и у радним тијелима. Одборници то чине
тако што учествују у расправи, подносе приједлоге одлука и амандмане,
постављају одборничка питања начелнику општине и другим изабрасним и
именованим лицима,покрећу питање њихове одговорности,гласају. Да би то
било могуће,они морају бити редовно и адекватно обавјештавани о
активностима скупштине и припремљени за рад.Службе скупштине општине
дужне су да свим одборницима/ама обезбиједе материјале за рад и
одговарајућу стручну подршку.
Право на накнаду трошкова. –Одборничка функција није плаћена,
односно одборници/е не добијају плату за свој рад у скупштини општине.
Међутим,они за учешће у раду скупштине добијају дневнице,накнаду за
изгубљену зараду,путне трошкове и накнаду других трошкова везаних за
вршење одборничке функције.
Имунитет. – Одборник ужива само тзв. материјални или функционални
имунитет.Тачније,не може бити позван на кривичну одговорност,притворен
или кажњен због изнијетог мишљења или давања гласа на сједници
скупштине и радних тијела. Дакле, то не обухвата тзв. процесни имунитет, који
одборнике штити од кривичног гоњења за кривична дјела учињена ван
функције.Заштита коју уживају одборници управо је у функцији њиховог
учешћа у раду скупштине општине.
Право на заштиту мандата. – Одборник има тзв. лични мандат, који
подразумијева сигурност мандата од претензија политичке странке која га је
кандидовала да располаже његовим мандатом. Правни послови(уговори и сл.)
који дају право полтичкој странци да путем тзв. „бланко оставке“ располаже
мандатом одборника немају правно дејство.Одборник је,у суштини, политички
одговоран само грађанима који су га бирали,имајући у виду изборни модел у
БиХ-систем отворених листи.

Дужности одборника:
Учешће у раду скупштине општине. – Као представник грађана,одборник
је дужан да присуствује и учествује у раду скупштине општине-како на
сједницама,тако и у радним тијелима.
Представљање интереса грађана. – Имајући у виду да су носиоци
права на локалну самоуправу грађани,а не органи локалне самоуправе и да су
у том смислу,одборници увијек представници грађана,да штите њихове интересе,
то би и требало да имају у виду када гласају за или против одређене одлуке.

Такође,одборници су приликом гласања (или учешћа у раду
скупштине на други
начин) посебно дужни да воде рачуна о
интересима и потребама осјетљивих друштвених група(нпр.особа са
инвалидитетом, националних мањина,жена,младих,дјеце и сл.).Иако то
није очигледно, одлуке које скупштина општине доноси могу имати
далекосежне последице на положај ових група,посебно одлуке о буџету
или у областима образовања,социјалне или здравствене заштите.
Поштовање реда на сједницама скупштине општине. – Пословник
скупштине општине уређује питања везана за ток сједнице и одржавање реда
на сједници– дужину трајања излагања, редослијед излагања,основна правила
понашања одборника,овлашћења предсједавајућег у вези са одржавањем реда на
сједници,дисциплинске санкције које се могу изрећи за непоштовање тог реда.
Поштовање (етичког) кодекса понашања. –У многим општинама су,
поред правила понашања прописаних пословником,усвојени и кодекси
понашања функционера локалне самоуправе.Ови кодекси,као примарно
морално обавезујући,препоручују одборницимаа одређени модел понашања који
би они требало да усвоје од тренутка кандидовања за одборничку функцију
до њеног престанка.У неким општинама постоје и тијела која прате примјену
ових кодекса. Иако за њихово кршење углавном не постоје правне санкције
(нпр. у виду новчане казне или губитка функције),осуда јавности за одређено
неприхватљиво понашање може бити строжа казна за одборника,чији је
задатак да у току свог мандата заступа интересе грађана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Скупштина општине је највиши, представнички орган локалне самоуправе,
који врши основне функције локалне власти. У покушају поређења са поделом
власти на државном нивоу, често се може чути да је скупштина општине
„законодавна власт“ на локалном нивоу. Свакако да овај орган, као
представнички, подсјећа на парламент на државном или националном,
односно ентитетском нивоу,али он никако не може вршити законодавну
функцију. Локална самоуправа је одвојен систем и тако га у свему треба и
третирати.

Конституисање скупштине општине
Прву, конститутивну сједницу скупштине општине после локалних избора
сазива,према рјешењима већине пословника скупштина општина у Републици
Српској, предсједник скупштине из претходног сазива. То чини у року од
15 дана од објављивања резултата избора. Ако то не учини предсједник
скупштине из претходног сазива,ово овлашћење се преноси на најстаријег
одборника новог сазива скупштине.

Потврђивање мандата
Према изборном законодавству Босне и Херцеговине одборник прихвата
мандат,након потврђивања коначних резултата локалних избора, на обрасцу који
прописује Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.

Статутима општина/градова или пословницима скупштина општина/градова
често је предвиђено да, приликом преузимања функције,на конститутивној
сједници или накнадно ако је ријеч о додјели замјенског мандата,одборници дају
свечану изјаву или положе заклетву,слично носиоцима других јавних
функција када ступају на дужност.

Организација скупштине
Број одборника
Број одборника у скупштини утврђује се статутом општине. Изборним
законом Републике Српске прописан је број одборника у односу на број бирача на
подручју општине/града, и то:
- 11 одборника за општине које имају до 1.000 бирача уписаних у Централни
бирачки списак,
- 13 одборника за општине које имају од 1.000 до 3.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 15 одброника за општине које имају од 3.001 до 5.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 17 одборника за општине које имају од 5.001 до 8.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 19 одборника за општине које имају од 8.001 до 11.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 21 одборника за општине које имају од 11.001 до 13.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 23 одборника за општине које имају од 13.001 до 15.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 25 одборника за општине које имају од 15.001 до 20.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 27 одборника за општине које имају од 20.001 до 30.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак,
- 29 одборника за општине које имају од 30.001 до 50.000 бирача уписаних у
Централни бирачки списак и
- 31 одборника за град, односно општину које имају више од 50.000 бирача
уписаних у Централни бирачки списак.

Радна тијела скупштине општине
Скупштина општине оснива радна тијела која разматрају одређена питања из
њене надлежности. Та тијела дају мишљења на приједлоге прописа и одлука
које доноси скупштина општине. Радна тијела могу бити стална и повремена.
Стална радна тијела се установљавају пословником скупштине, као што
су одбори, комисије или савјети, и то за питања којима се скупштина
уобичајено бави.
Обавезно стално радно тијело,установљено Законом о статусу функционера
јединице локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
96/05)је Комисија за избор и именовање. Њене надлежности прописане
тим законом су:

- доноси рјешење о радном односу предсједнику скупштине
- доноси рјешење о радном односу начелнику/градоначелнику
општине/града на основу цертификата Централне изборне комисије БиХ
- доноси рјешење о опозиву замјеника начелника и замјеника
градоначелника, након спроведеног поступка опозива у складу са статутом
јединице локалне самоуправе
- доноси рјешење о опозиву предсједника и потпредсједника скупштине,
након спроведеног поступка опозива утврђеног Статутом и Пословником
скупштине јединице локалне самоуправе.
Законом о локалној самоуправи(чл. 50.) предвиђена је могућност да скупштина
општине/града образује надзорни одбор као стално радно тијело које је
надлежно за:
- контролу јавне потрошње у општини и
- надзор над управљањем и располагањем имовином општине.
Чланове надзорног одбора именује скупштина општине из реда стручњака
економске и правне струке.
За чланове надзорног одбора не могу се именовати начелник општине и
замјеник начелника, одборници скупштине општине,посланици Народне
скупштине Републике Српске,посланици Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине,чланови Владе Републике Српске и Савјета министара Босне и
Херцеговине,јавни
службеници, службеници општинске административне
службе и остала лица која би могла имати сукоб интереса.
Већина јединица локалне самоуправе у својим статутима у својим статутима
предвидјеле су образовање надзорног одбора као обавезно радно тијело
скупштине.
Најчешћа стална радна тијела која се образују пословницима скупштина јесу
тијела за:
- прописе, за разматрање приједлога аката који су упућени скупштини
општине и њихове усклађености са законом,
- буџет и финансије, за разматрање приједлога одлука о буџету и
извршењу буџета,као и одлука којима се установљава висина изворних прихода
општине,
- представке и притужбе грађана,
- за одређене типичне области у надлежности локалне самоуправе–
нпр. друштвене дјелатности(образовање,просвјета,култура,социјална заштита,
здравствена заштита,култура, спорт, информисање и сл.),комуналне дјелатности,
урбанизам,становање,пољопривреду,заштиту животне средине и слично.
У последњих неколико година многе скупштине општине установиле су и
стална радна тијела за питања:
- родне равноправности,
- за праћење примјене етичког кодекса за одборнике и функционере.
Повремена радна тијела се оснивају посебним актом (одлуком) којом
се прецизира њихов дјелокруг, број чланова и трајање мандата.Она се
успостављају за разматрање одређеног питања, о чему обавјештавају
скупштину општине чиме се њихов мандат и завршава.

Пословницима скупштина општин/градоваа регулише се начин избора чланова
радног тијела.У неким пословницима чланство у радним тијелима ограничава
се на одборнике, у другим се,што је чешћи случај, дозвољава учешће других
лица(стручњака, представника грађана и сл.), али се оно ограничава тако што
већину чланова морају чинити одборници или тиме што предсједник радног
тијела мора бити одборник, а у трећим таква ограничења не постоје. У сваком
случају, при њиховом избору води се рачуна о равномјерној заступљености свих
политичких партија,односно изборних листа у скупштини општине.

Функционери скупштине општине
Законом о локалној самоуправи уведене су двије функције које су везане за
обављање послова скупштине општине као органа општине. У табели испод су
приказани начин њиховог избора и садржина те функције, односно задужења
која ови функционери имају у односу на рад скупштине општине.
Функција

Предсједник
скупштине
општине
(обавезан)

Начин избора

и разрјешења

Избор: на приједлог Комисије за
избор и именовање,или сваког
одборника,из реда одборника,на
вријеме од четири године,тајним
или јавним гласањем, већином
гласова
од
укупног
броја
одборника скупштине општине.

Задужења
заступа
и
представља
скупштину општине, сазива
сједнице скупштине и њима
предсједава;обавља и друге
послове утврђене законом
и статутом општине.

Опозив/разрјешење:
на исти начин на који је биран.
Потпредсједник
скупштине
општине
(није обавезан,
статутом може
бити регулисано
да је ова
функција
волонтерска)

На исти начин као предсједник
скупштине општине.

обавља послове утврђене
статутом
и
пословником
скупштине
општине
и
замјењује
предсједника
скупштине општине у случају
његове спријечености.

Клубови одборника/одборничке групе
Закон о локалној самоуправи,као и статути општина не баве се клубовима
одборника/одборничким групама,иако они по природи изборног система на
локалном нивоу,постоје у скупштинама општина.Одборничке групе служе
уједначавању ставова представника политичких партија, изборних листа или
коалиција и координирању наступа на сједницама скупштине и радних тијела.
Начин образовања и функционисања одборничких група регулише се
пословником скупштине општине.

Послови скупштине општине
Међу пословима које обавља скупштина општине могуће је препознати
четири групе послова.
Д а к л е , Скупштина:
- усваја одређене опште акте (прописе);
- бира,именује и разрјешава носиоце одређених функција;
- врши надзор над одређеним ентитетима; и
- обавља друге послове.

Нормативни послови :
- доноси статут општине,
- доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
- доноси буџет и завршни рачун буџета,
- доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
- доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
- доноси програм уређења грађевинског земљишта,
- доноси проведбене планове,
- доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе,
образовања, спорта, здравства,социјалне заштите,информација,занатства,туризма,
угоститељства и заштите околине,
- доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је
овлашћена законом,
- доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите у складу са
законом и предузима мјере за функционисање цивилне заштите,
- доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине,
- доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених
мјеста,
- доноси одлуку о проглашењу празника општине,
- доноси одлуку о употреби симбола општине,
- доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те
одлуке,
- доноси одлуку о наградама и признањима,
- усваја пословник,

Изборна функција :
Скупштина општина:
- бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника
скупштине општине, замјеника начелника општине,секретара скупштине
општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине општине
- одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине, у складу са
законом којим се уређује избор начелника општине,

Надзорна функција у систему јавних служби:
- оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности за обављање
послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом

Други послови:
Скупштина општине:
1. расписује јавни зајам, самодопринос и референдум,
2. доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
3. доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
4. доноси програм уређења грађевинског земљишта,
5. доноси проведбене планове,
6. образује стручну службу за потребе скупштине и њених радних тијела,
7. одлучује о задужењу општине,
8. доноси план кориштења јавних површина,
9. доноси одлуку о чланству општине у савезу општина и градова и о
удруживању у друге савезе и организације,
10. даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених
послова и
11. врши и друге послове утврђене законом(овдје се мисли на материјалне
прописе у најразличитијим областима,којима се општинама преносе или повјеравају
одређене надлежности) и статутом.

Доношење одлука
Поступак доношења одлука
А) Иницијатива
Иницијативу за доношење аката из надлежности органа јединице локалне
самоуправе могу покренути грађани и удружења грађана у складу са поступком
предвиђеним статутом јединице локалне самоуправе.
Грађани јединице локалне самоуправе могу покренути иницијативу за:
- доношење или промјену статута јединице локалне самоуправе,
- доношење или промјену акта којим се уређује одређено питање из
самосталног дјелокруга и
- расписивање референдума.
Скупштина је дужна да у року од 60 дана од дана добијања иницијативе из става
1. овог члана обави расправу и грађанима достави образложен одговор.
Скупштина јединице локалне самоуправе има дужност да размотри сваку
иницијативу коју добије, под условом да је покренута на начин и у облику
прописаним статутом јединице локалне самоуправе. Иницијатива мора
садржавати одређени број потписа грађана. Број потписа ће се утврдити статутом,
али не може бити мањи од 5% или 500 бирача, нити већи од 7% или 700
бирача од укупног броја гласача.

Б) Предлагање
Приједлог за доношење, измјене и допуне статута могу поднијети:
- начелник општине, односно градоначелник,
- најмање 1/3 одборника скупштине јединице локалне самоуправе, и
- 20% бирача или 1500 бирача са подручја јединице локалне самоуправе.

Приједлог за доношење одлуке или другог акта из надлежности скупштине
могу поднијети:
- начелник општине, односно градоначелник,
- сваки одборник,
- радна тијела скупштине, и
- 10% бирача или 1000 бирача са подручја јединице локалне самоуправе.
Разматрање на одборима.Приједлог одлуке,по правилу,прије свега разматра
се у надлежним радним тијелима скупштине–у радном тијелу за прописе и
радном тијелу задуженом за област на коју се одлука односи.
Расправа и одлучивање. О приједлогу се води расправа на сједници
скупштине општине, а по окончању расправе гласа се о приједлогу одлуке.
Скупштина општине може да одлучује(кворум за одлучивање) ако
гласању присуствује већина од укупног броја одборника.
Већина за доношење одлуке. По правилу,скупштина општине доноси
одлуке већином гласова од укупног броја одборника(апсолутна већина).
Статутима се може предвидјети и посебна квалификована већина за доношење
одређених врста одлука(нпр.буџет,планови,јавно задуживање, програм развоја
општине и др.).
После изгласавања у скупштини општине одлуке се објављују у службеном
гласилу општине.

Најважнији акти које доноси скупштина општине
Скупштина у вршењу својих послова доноси опште акте (прописе) и
појединачне акте. Појединачним актима,скупштина прије свега бира,именује и
разрјешава носиоце одређених функција. Од општих аката овде издвајамо:
- статут општине – највиши правни акт општине – „устав општине“,
- пословник скупштине општине, којим се уређује начин припреме,
вођење и рад сједнице скупштине општине и друга питања важна за рад
скупштине;
- буџет општине (видети шему буџетског календара на крају текста);
- програм развоја општине и програми развоја у одређеним областима
(нпр. програм економског развоја, стратегија одрживог развоја и сл.);
- просторни,урбанистички и регулациони план.

Рад скупштине општине
Јавност рада
Сједнице скупштинеопштине су јавне.Јавност сједница се обезбјеђује
омогућавањем присуства заинтересованим лицима сједницама, организовањем
ТВ преноса сједница или омогућавањем извјештавања од стране медија(или
присуством насједницама или достављањем материјала са сједница средствима
јавног информисања).

Присуство свих заинтересованих на сједници често није могуће
из
техничких разлога (нпр. величине сале у којој се сједнице одржавају), па су
скупштинске службе
и функционери скупштине дужни да обезбиједе
благовремено пријављивање за присуство сједници.
Јавност се може искључити, ради безбједност или из других оправданих
разлога.

Припремање сједница
За припремање сједница скупштине општине задужени су, прије свега,
предсједник скупштине општине и секретар скупштине општине,који
предсједнику скупштине даје стручну подршку.Нацрте и приједлоге одлука
које
доноси
скупштина,по
правилу,
припрема
општинска
управа/административна служба по налогу и упутствима начелника општине.

Утврђивање приједлога дневног реда
Приједлог дневног реда утврђује предсједник скупштине општине, на
основу пристиглих приједлога одлука и потреба за доношењем одређених
одлука. Приједлог дневног реда се доставља одборницима.Приједлог дневног
реда се може допуњавати и на самој сједници што се регулише пословником
скупштине.

Сазивање сједнице
Сједнице скупштине општине сазива предсједник скупштине, по потреби,
у складу са програмом рада скупштине и пристиглим приједлозима аката за
скупштину. Пословником скупштине се,по правилу, одређује минималан број
и/или распоред сједница у току године. Такође,пословником се уређују питања
обавезе сазивања сједнице скупштине на захтјев одређеног броја одборника или
начелника општине и друга питања која се односе на сазивање и одржавање
сједнице.
Сједница се сазива слањем писменог позива одборницима,уз који се
доставља и материјал за сједницу.

Ток сједнице
Усвајање дневног реда. На почетку сједнице, скупштина гласањем усваја
дневни ред.
Расправа. После тога се о свакој од тачака води расправа. Сваки одборник
има право да учествује у расправи по свакој од тачака дневног реда. Учешће
у расправи се најчешће ограничава, тако што се одређује максимално трајање
излагања и правилом да одборник може говорити само једном по једној тачки
дневног реда.
Пословником скупштине утврђује се ко има право да се јави за ријеч
„преко реда“–као што су представници клубова одборника,представници
предлагача, када одборник указује на повреду пословника и слична питања.
У току расправе,одборници су дужни да поштују скупштински ред, о чему
води рачуна предсједник скупштине или други предсједавајући. Коначно,после
расправе слиједи одлучивање.

Трајање мандата скупштине општине
Мандат скупштине општине траје четири године, осим ако се из законом
одређених разлога.
За разлику од Народне скупштине Републике Српске, скупштина општине/града
се не може „самораспустити“, односно донијети одлуку о скраћивању свог
мандата,нити такву одлуку може донијети или предложити извршни орган
општине.

БУЏЕТСКИКАЛЕНДАРОПШТИНА И ГРАДОВА Утврђен Законом о буџетском систему Републике Српске
(“Сл. гласник Републике Српске”,бр. 121/12)-Члан 20. Буџетски календар општина и градова
до 5. јула

до 20. јула

- општине и
градови
анализирају
Документ
оквирног буџета

- општински и градски
орган управе надлежан за
финансије,
буџетским
корисницима
доставља
упутство за припрему
нацрта буџета за наредну
фискалну годину

до 1. новембра
- надлежни
извршни
општински и
градски органи
управе утврђују
нацрт буџета и
достављају га
Министарству
ради добијања
препорука

до 15. новембра
- скупштине општина и
градова се изјашњавају о
нацрту буџета

до 15. септембра

до 15. октобра

до 1. новембра

буџетски
корисници
општинском и градском
органу
управе
надлежном за финансије
достављају
буџетске
захтјеве за наредну
фискалну годину

- општински и градски

- надлежни извршни

органи
управе
надлежни за финансије
припремају
нацрт
буџета,водећи рачуна о
смјерницама
садржаним у ДОБ-у

општински и градски
органи
управе
утврђују нацрт буџета
и
достављају
га
Министарству
ради
добијања препорука

до 20. новембра
- извршни општински
и градски
органи
управе Министарству
достављају приједлог
буџета на сагласност

до 5. децембра

до 15. децембра

- приједлог буџета
општине и града за
наредну
фискалну
годину усаглашен са
Министарством,
извршни
орган
општине
и
града
доставља скупштини
општине и града на
усвајање

скупштина
општине и града
доноси одлуку о
усвајању буџета
за
наредну
фискалну годину

до 24. децембра
општински и градски органи управе Министарству
достављају усвојени буџет,одлуку о усвајању и
одлуку о извршењу буџета за наредну фискалну
годину

