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Увод 
Ова студија се израђује у оквиру пројекта ''Информисани грађани - активни 

учесници у планирању развоја руралне инфраструктуре'', чији је носилац Европски покрет 

у Србији – Краљево.  

Студија има циљ да приближи различите моделе трошења средстава на нивоу 

месних заједница. Кроз Студију је приказан модел који је у периоду од 2016. године 

примењен у граду Шапцу, као и слични модели који се у складу са прописима Републике 

Србије могу применити.  

Циљ израде ове анализе је да са једне стране информише грађане о могућностима 

финансијске децентрализације на нивоу локалне самоуправе, а са друге стране да увери 

доносиоце одлука на локалном нивоу да је могуће спустити процес одлучивања на ниво 

месне заједнице и у њега директно укључити грађане, као доносиоце одлуке. Овај начин 

одлучивања и трошења средстава  мора постати императив у свакој локалној самоуправи. 

Финансијска децентрализација на локалном нивоу се може постићи: 

• додатим усклађивањем локалних правних аката, и 

• изградњом капацитета служби  општинских управа / Савета МЗ и њихових 

запослених. 

Државна организација у модерним временима морала би бити таква да сваки 

грађанин може утицати на свакодневне политичке одлуке. Међутим, овај идеални циљ је 

тешко остварити у пракси. Због тога треба пронаћи одговарајући систем расподеле 

надлежности између различитих нивоа власти. Расподела надлежности се отежава 

додатно, јер се свака надлежност мора финансирати јавним приходима. Постоје бројни 

разлози и тешкоће да се промени систем расподеле средстава. Локалне самоуправе тешко 

постижу консензус о промени рада. Нове послове који би настали једном оваквом 

променом треба делегирати и спровести кроз различита јавна предузећа, а што је 

најважније на самој територији месне заједнице, треба пронаћи и активирати људе да 

постану партнери на овом пројекту. 

Правни оквир упућује на важеће законе којих се доносиоци одлука и извршиоци у 

процесу промене трошења средстава које припадају месним заједницама морају 

придржавати у свом раду. У том смислу посебну пажњу треба усмерити на одредбе које 

произилазе из Закона о буџетском систему и Закона о локалној самоуправи. За 

успешну промену начина финансирања значајни су и други прописи од којих посебно 

издвајамо Уредбу о буџетском рачуноводству. Наравно, не сме се заборавити ни 

Упутство за израду програмског буџета. Сваки нови пројекат подразумева добро 

скројен правни оквир који ће нам служити да нас безбедно спроведе кроз све процедуре. 

Одлука ЈЛС која се односи на финансијску децентрализацију, поред тачног описа, мора да 
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садржи предмет одлуке, начин финансирања, начин спровођења, као и међусобне обавезе 

које су тачно утврђене. 
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1. Модел правног акта града Шапца о  праву приградских и сеоских месних 

заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица 

Одлуком о праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од 

пореза на имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава, коју је 

усвојила Скупштина града Шапца, утврђено је право приградских и сеоских месних 

заједница на пренос средстава од пореза на имовину физичких лица наплаћеног на 

подручју сваке месне заједнице до 31. децембра претходне године, као и начин 

коришћења ових и других средстава приградских и сеоских месних заједница у складу са 

начелима непосредне демократије и солидарности. 

Средства приградских и сеоских месних заједница у смислу ове Одлуке јесу средства 

утврђена Одлуком о буџету града и предвиђена плановима и програмима рада и 

финансијским плановима ових месних заједница, остварена по основу: 

1) пореза на имовину физичких лица наплаћеног на територији месне заједнице 

закључно са 31. децембром претходне године, 

2) прихода које месна заједница оствари својом делатношћу (закуп просторија, 

земљишта и слично) 

3) самодоприноса и 

4) других прихода. 

Средства остварена на основу уговора о донацији који је закључила месна заједница 

као прималац донације користе се у сврху предвиђену уговором о донацији 

Градска управа града Шапца доноси решење којим се утврђује износ средстава за 

финансирање пројеката месних заједница. Висина износа наведених средстава се 

утврђује тако што се од суме износа средстава издвоји: 

1) десет процената средстава - на име средстава солидарности, 

2) пет процената средстава  - на име средстава текуће резерве и 

3) износ средстава неопходан за текуће потребе месне заједнице. 

Средства се утврђују се у складу са посебним упутством, а сва решења Градска управа 

доноси најкасније до 15. фебруара текуће године. Решење се доставља Савету месне 

заједнице и објављује на огласној табли. 

Један део средстава се користи за реализацију пројеката којима се испуњавају 

конкретне потребе месних заједница, а преостао део се користи по предлозима грађана 

месних заједница.  

О конкретним потребама месне заједнице које ће се финансирати одлучују грађани 

месне заједнице непосредним изјашњавањем, гласањем о предлозима пројеката. 

Начин утврђивања предлога пројеката, спровођење поступка изјашњавања грађана, као и 

метод израде плана и програма рада и финансијског плана месне заједнице регулишу 

пратећи правилници. 
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Пројекти за које су се грађани определили непосредним изјашњавањем, 

представљају саставни део плана и програма рада сваке месне заједнице и саставни 

део финансијског плана месне заједнице односно Градске управе. 

Месне заједнице дужне су да средства која су им опредељена користе у складу са 

законом и другим општим актима, стратешким и планским документима Града, Одлуком 

о буџету Града, планом и програмом и финансијским планом месне заједнице. Средства 

за реализацију финансијских планова месних заједница, преносе се у складу са 

динамиком прилива средстава у буџет града Шапца. 

Метод израде финансијског плана се регулише пратећим Правилником. Стручне 

послове у вези са јавним набавкама неопходне ради реализације пројеката  спроводи 

Градска управа. 

Према успостављеним процедурама Савет месне заједнице је обавезан да 

најкасније до првог августа текуће године, за наредну годину, Градској управи достави 

план и програм рада месне заједнице, који садржи и детаљно образложене предлоге 

пројеката, усвојене непосредним изјашњавањем грађана, док најкасније до првог октобра 

текуће године доставља и предлог финансијског плана месне заједнице. 

Јавна предузећа чији је оснивач град, обавезна су да приликом доношења својих 

финансијских планова за наредну годину, у обзир узму и план и програм рада и 

финансијски план месних заједница. 

Начин и динамика преноса средстава, обрасци захтева за пренос средстава и 

финансијског извештаја о реализацији пројеката и утрошку средстава, регулисани су 

посебним Правилником. 

Неутрошена средства остварена по основу наплаћеног пореза на имовину 

физичких лица закључно са 31.12. претходне године могу се пренети и трошити у 

наредној години у складу са Одлуком, финансијским планом месне заједнице и Одлуком 

о буџету града за ту годину. 

Такође, Одлуком је предвиђено да Месне заједнице могу међусобно удруживати 

средства за реализацију заједничких пројеката. Одлуку о заједничким пројектима доносе 

грађани месних заједница укључених у заједнички пројекат непосредним изјашњавањем, 

на предлог овлашћених предлагача, у складу са поступцима и процедуром предвиђеним 

локалним процедурама. 
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2. Поступак утврђивања списка учесника непосредног изјашњавања о 

предлозима пројеката месних заједница града Шапца 

 

Процедуре непосредног изјашњавања грађана сеоских и приградских месних заједница 

града Шапца о пројектима који ће се реализовати у датој месној заједници подразумевају 

најпре утврђивање списка учесника непосредног изјашњавања. 

Списак учесника непосредног изјашњавања о предлозима пројеката месних заједница 

представља евиденцију лица која имају право учешћа у поступку непосредног 

изјашњавања о предлозима пројеката месних заједница у складу са Правилником о 

спровођењу Одлуке о праву приградских и сеоских месних заједница. Списак учесника је 

сталан и редовно се ажурира. 

Упис у списак учесника је услов за остваривање права учешћа у поступку непосредног 

изјашњавања о предлозима пројеката месних заједница регулисаног Правилником о 

спровођењу Одлуке. Списак учесника води и ажурира Градска управа за сваку месну 

заједницу. Ажурирање списка учесника обухвата вршење промена  по службеној 

дужности или на захтев грађана до закључења списка. 

У списак учесника уписују се сва пунолетна пословно способна лица са 

пребивалиштем на територији месне заједнице, као и лица која немају пребивалиште на 

територији месне заједнице, али су власници непокретне имовине на њеној територији, а 

која су дала сагласност да се њихови подаци користе у сврху утврђивања списка учесника 

и спровођења поступка регулисаног Правилником о спровођењу Одлуке. 

Градска управа  на огласним таблама месних заједница и веб презентацији Града 

објављује обавештење о обради података неопходних у сврху утврђивања списка учесника 

и спровођења поступка регулисаног Правилником о спровођењу Одлуке. 

У списак учесника уписују се: име и презиме, име једног од родитеља, јединствени 

матични број учесника, датум и место рођења учесника и адреса учесника. У случају да 

адреса непокретности чији је власник нема пребивалиште на територији месне заједнице, 

обавезно се уписује место пребивалишта. Свака промена у списку учесника заснива се на 

одговарајућем решењу: решењу о упису учесника у списак, решењу Градске управе о 

брисању учесника из списка или на решењу о измени, допуни или исправци неке 

чињенице о учеснику. На решење Градске управе допуштена је жалба Градском већу. 

Сваки грађанин може Градској управи поднети захтев за промену у списку учесника 

ако он или други грађанин није уписан у списак или је уписан, а не испуњава услов из 

Правилника или ако неки од података из списка није правилно уписан.  

Најмање седам дана пре објављивања јавног позива за подношење предлога пројеката, 

Градска управа излаже списак учесника на увид грађанима месне заједнице и то објављује 
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на огласној табли месне заједнице и веб презентацији Града, и по потреби, преко средстава 

јавног информисања и обавештава грађане да од Градске управе могу до закључења 

списка учесника захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у списку. 

Ради утврђивања броја учесника неопходних да би група грађана стекла статус 

овлашћеног предлагача пројеката, Градска управа доноси привремено решење о броју 

учесника 48 часова пре дана објављивања јавног позива из претходног члана и у решењу 

утврђује укупан број учесника. Привремено решење доставља се Комисији за спровођење 

поступка непосредног изјашњавања. Одмах по пријему привременог решења, Комисија за 

спровођење поступка непосредног изјашњавања објављује на огласној табли месне 

заједнице и веб презентацији Града број учесника неопходан групи грађана за стицање 

статуса овлашћеног предлагача. 

Захтев за упис у списак учесника грађани могу поднети до доношења коначног решења 

Градске управе којим се закључује списак учесника. Одмах по пријему решења, Комисија 

објављује  на огласној табли месне заједнице и веб презентацији Града укупан број 

учесника непосредног изјашњавања. 

У сврху утврђивања списка учесника пре првог спровођења поступка непосредног 

изјашњавања у складу са Правилником о спровођењу Одлуке, Градска управа на 

одговарајући начин (путем средстава јавног информисања, истицањем обавештења на 

огласној табли, непосредним обраћањем грађанима месних заједница и сл.) обавештава 

грађане о праву учешћа у поступку непосредног изјашњавања о предлозима пројеката. 

Градска управа прибавља овлашћеним предлагачима све податке неопходне  ради 

формулисања предлога пројеката и процене износа средстава потребних за њихову 

реализацију. 

Након пријема листи предлога овлашћених предлагача, Градска управа врши проверу 

усклађености поднетих предлога са законом и другим општим актима, стратешким и 

планским документима Града и Одлуком о буџету Града. У поступку провере, Градска 

управа утврђује и да ли је уредно измирена пореска обавеза за непокретности на 

чијој адреси су пријављени, односно, чији су власници чланови групе грађана. 
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3. Начин спровођења одлуке о праву приградских и сеоских месних 

заједеница за пренос средстава од пореза на имовину физичких лица и 

начину коришћења ових и других средстава 
 

Спровођење пројекта се уређује правилником о спровођењу одлуке о праву 

приградских и сеоских месних заједеница за пренос средстава од пореза на имовину 

физичких лица и начину коришћења ових и других средстава. 

У сврху спровођења поступка регулисаног овим Правилником, Градска управа 

утврђује списак учесника непосредног изјашњавања о предлозима пројеката месних 

заједница (у даљем тексту: списак учесника). 

У списак учесника уписују се сва пунолетна пословно способна лица са 

пребивалиштем на територији месне заједнице, као и лица која немају пребивалиште на 

територији месне заједнице, али су власници непокретне имовине на њеној територији, 

која су дала сагласност да се њихови подаци користе у сврху утврђивања списка. 

Поступак остваривања овог права на пренос средстава заснива се на принципима 

непосредне демократије и солидарности, а спроводи се од стране овлашћених предлагача 

пројеката, учесника непосредног изјашњавања о предлозима пројеката, Градске управе и 

органа за спровођење поступка непосредног изјашњавања.  

Поступак започиње доношењем решења Градске управе којим се утврђује износ 

средстава за финансирање пројеката месних заједница. Ова одлука се доставља 

Савету месне заједнице и објављује на огласној табли и веб презентацији града. 

Право изјављивања жалбе против ове одлуке имају Савет месне заједнице и учесници 

непосредног изјашњавања. По наступању коначности решења, Градска управа доставља 

Савету месне заједнице и свим учесницима непосредног изјашњавања, обавештење о 

решењу и његовог доношењу. 

Наведено обавештење садржи и позив за достављање предлога пројеката од стране 

овлашћених предлагача, као и информације о условима под којима грађани могу 

предлагати пројекте. 

Овлашћени предлагачи пројеката могу бити: 

1) Савет месне заједнице 

2) група од најмање пет процената од укупног броја учесника непосредног изјашњавања – 

под условом да су пријављени на адреси непокретности на територији месне заједнице за 

коју је уредно измирена пореска обавеза, или да су власници непокретности на територији 

месне заједнице за коју је уредно измирена пореска обавеза (у даљем тексту: група 

грађана). 
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Групу грађана представља и заступа лице које група овласти (у даљем тексту: 

овлашћено лице групе грађана). 

По наступању коначности решења, градска управа на огласној табли месне 

заједнице и веб презентацији Града објављује јавни позив за подношење предлога 

пројеката, у року од 30 дана од објављивања. На огласној табли истовремено се истиче и 

обавештење о условима под којима грађани могу предлагати пројекте. 

Савет месне заједнице, као овлашћени предлагач утврђује своју листу предлога 

пројеката на прописаном обрасцу. Листу предлога пројеката коју је у складу са Статутом 

месне заједнице усвојио, Савет месне заједнице без одлагања, а најкасније до истека рока 

за подношење предлога пројеката из јавног позива , доставља Градској управи. 

Група грађана доставља предлог пројеката на прописаном обрасцу Градској управи 

у року од 30 дана од објављивања јавног позива . 

Градска управа прибавља овлашћеним предлагачима све податке неопходне  ради 

формулисања предлога пројеката и процене износа средстава потребних за њихову 

реализацију. 

Након пријема листи предлога овлашћених предлагача, Градска управа врши 

проверу усклађености поднетих предлога са законом и другим општим актима, 

стратешким и планским документима гтрада и одлуком о буџету града. У поступку 

провере, Градска управа утврдиће и да ли је уредно измирена пореска обавеза за 

непокретности на чијој адреси су пријављени, односно, чији су власници чланови групе 

грађана. 

У случају да се утврди да није измирена нека пореска обавеза , а да без учешћа тог 

члана група грађана губи статус овлашћеног предлагача, Градска управа позваће га, преко 

овлашћеног лица групе грађана, да пореску обавезу измири у року од 3 дана. Уколико у 

остављеном року овлашћено лице не достави доказ о измиреној обавези, предлог пројекта 

ће бити одбачен. 

Након спроведених провера, градска управа доноси решење којим се утврђује 

листа предлога пројеката за непосредно изјашњавање од стране грађана, које се доставља 

овлашћеним предлагачима и објављује на огласној табли и веб презентацији града. 

Обавештење ће садржати  и позив грађанима за непосредно изјашњавање о 

предлозима пројеката, са информацијама о тачном датуму, времену и месту изјашњавања.  

Место, датум и време непосредног изјашњавања утврђује Комисија за спровођење 

поступка изјашњавања грађана својом одлуком .Одлуку се доноси најмање 15 дана пре 

датума одређеног за непосредно изјашњавање. 

Право непосредног изјашњавања о предлозима пројеката утврђених решењем имају 

сва  лица уписана у списак учесника. 

Органи за спровођење непосредног изјашњавања су комисија за спровођење 

поступка изјашњавања грађана и одбор за спровођење поступка изјашњавања грађана. 

Одлуку о образовању комисије градско веће доноси најкасније 48 часова пре дана 

излагања списка учесника . 



Децентрализација финансирања инфраструктурних пројеката у месним заједницама 

 
10 

 

Комисију за спровођење поступка чине председник и два члана, који се именују на 

период од четири године. Председник Комисије и један члан морају бити дипломирани 

правници са најмање пет година радног искуства у струци, а други члан дипломирани 

економиста са најмање пет година радног искуства у струци. Председник и чланови не 

могу бити запослени у Градској управи. 

Комисија утврђује место, датум и време непосредног изјашњавања, стара се о 

законитом и правилном спровођењу поступка изјашњавања, објављује резултате 

изјашњавања и обавља друге послове одређене одлуком о формирању. 

Комисија својим решењем именује чланове и председника Одбора који непосредно 

спроводи поступак изјашњавања, обезбеђује правилност и тајност изјашњавања, стара се о 

одржавању реда за време изјашњавања, утврђује резултате изјашњавања. Председника и 

једног члана Одбора одређује Комисија, а по једног члана овлашћени предлагачи. 

Комисија припрема и оверава листиће за непосредно изјашњавање грађана, који 

садрже: 

1. означење месне заједнице, датум и место изјашњавања грађана, 

2. листу предлога пројеката утврђену са назначењем овлашћеног предлагача, 

3. појединачне износе неопходне за реализацију пројеката, 

4. укупан износ којим месна заједница располаже у ту сврху у складу са решењем 

Градске управе. 

 

Учесници се изјашњавају о пројектима лично. Изјашњавање се врши заокруживањем 

одговарајућег броја испред предлога пројеката, тако да збир износа средстава неопходних 

за реализацију пројеката за које су се изјаснили не прелази укупан износ којим месна 

заједница располаже . 

У случају да збир износа неопходних за реализацију пројеката за које се учесник 

изјаснио прелази укупан износ утврђен решењем Градске управе , у обзир се узимају само 

они пројекти за чију реализацију је довољан наведени износ, елиминацијом  пројеката 

редом, почевши од оног за чију реализацију је потребан најмањи износ средстава. 

По завршеном изјашњавању одбор приступа утврђивању резултата изјашњавања. Одбор 

утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан коверат који 

печати, са назнаком да се ради о неупотребљеним листићима. 

На основу извода из списка учесника Одбор утврђује укупан број грађана који су се 

изјашњавали о предлозима пројеката. Када се кутија са листићима отвори, важећи листићи 

одвајају се од неважећих. Неважећи листић јесте непопуњени листић и листић који је 

попуњен тако да се не може утврдити за које предлоге се грађанин изјаснио. 

Одбор констатује број неважећих листића, уноси га у записник и неважеће листиће 

ставља у посебан коверат који печати, са назнаком да се ради о неважећим листићима, а 

потом утврђује број важећих листића и уноси га у записник. Важећи листићи стављају се у 

посебан коверат који се печати, са назнаком да се ради о важећим листићима. 

По утврђивању резултата гласања, Одбор сачињава записник о свом раду, у који 
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уноси податке о: броју примљених листића, броју неупотребљених листића, броју 

неважећих листића, броју важећих листића, броју гласова датих за сваки пројекат 

појединачно, броју лица која су имала право на изјашњавање према списку учесника и 

броју лица која су се изјаснила о предлозима пројеката. 

У записник о раду одбора уносе се и примедбе и мишљења чланова одбора, као и 

све друге чињенице од значаја за изјашњавање. Записник о раду Одбора потписују 

председник и чланови одбора и један се доставља комисији, а други се истиче на огласној 

табли месне заједнице и веб презентацији Града. 

На основу резултата непосредног изјашњавања, Комисија утврђује коначну листу 

пројеката за финансирање . Коначна листа формира се навођењем редом пројеката који су 

добили највећи број гласова у поступку непосредног изјашњавања, тако да укупан износ 

средстава неопходан за реализацију пројеката са листе не прелази укупан износ којим 

месна заједница располаже . 

Учесници непосредног изјашњавања и овлашћени предлагачи имају право да 

поднесу приговор Комисији због неправилности у поступку спровођења, утврђивања и 

објављивања резултата изјашњавања. Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када 

је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст. 

На приговор Комисија у року од 48 часова доноси решење. Ако Комисија усвоји 

поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. Ако је по приговору поништена радња у 

поступку непосредног изјашњавања тако да услед поништења долази до промене коначне 

листе предлога пројеката, Комисија је дужна да непосредно изјашњавање понови у року од 

седам дана.  

Коначна листа постаје саставни део предлога плана и програма рада месне 

заједнице и финансијског плана. У изради предлога плана и програма рада и 

финансијског плана, Савету месне заједнице техничку помоћ и подршку пружају месна 

канцеларија, градски повереник и Градска управа. 

У финансијском плану сваки предлог пројекта са коначне листе мора бити јасно 

исказан, са прецизно наведеним износом средстава потребних за његову реализацију.  

План и програм рада месне заједнице, као и финансијски план, Савет месне заједнице 

доставља Градској управи у циљу провере усклађености са законом и другим општим 

актима, стратешким и планским документима Града и Одлуком о буџету Града. 

Планови и програми рада месних заједница и финансијски планови за које је 

утврђено да су израђени у складу са законом и другим општим актима, стратешким и 

планским документима Града и Одлуком о буџету Града, прослеђују се јавним 

предузећима чији је оснивач град , ради усаглашавања њихових финансијских планова са 

истим. 

У случају да Градска управа утврди да поједине одредбе планова и програма рада и 

финансијских планова месних заједница нису јасни и потпуни , савет месне заједнице 

биће позван да финансијски план уреди и комплетира, и да отклони све уочене недостатке 

у примереном року.  Након тога, Градска управа доставља финансијске планове Градском 

већу на сагласност. 
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Савет месне заједнице је обавезан да одмах по реализацији пројекта, поднесе 

Градској управи извештај о реализацији пројекта са коначне листе, са достављањем 

финансијске документације за сваку поједину ставку у оквиру оствареног пројекта. 

Поступак реализације пројеката са коначне листе предвиђених финансијским планом 

месних заједница на који је Градско веће дало сагласност, покреће се на иницијативу 

овлашћеног предлагача пројекта. 

 

 

 

1

•Доношење Решења којим се утврђујеизнос средстава за финансирање пројеката месних заједница

•Решење се доставља Савету МЗ и свим учесницима непосредног изјашњавања 

•На решење је допуштена жалба

2

•ГУ Објављује јавни позив за подношење предлога пројекта и објављује обавештење о условима под којима 
грађани могу предлагати пројекте 

•Савет МЗ утврђује своју листу предлога и доставља ГУ

•Група грађана  доставља ГУ своју листу предлога

3

•ГУ врши проверу усклађености предлога са Законом, општим актима, стратешким и планским документима

•ГУ врши проверу измирености  пореских обавеза групе грађана

•Уколико се утврди да неко од чланова групе грађана није измирио обавезе позива се да исте измири у року 
од 3 дана

4

•Градска управа саставља листу пројеката и објављује на огласној табли и позива грађане да се непосредно 
изјасне

•Право непосредног изјашњавања имају сва  лица уписана у списак учесника

•грађани се изјашњавају непосредно тајним гласањем

5

•За спровођење процедуре непосредног изјашњавања формира се Комисија, која формира 
Одбор за оперативне послове

• Комисија утврђује коначну листу тако да укупан износ средстава неопходан за реализацију 
пројеката са листе не прелази укупан износ којим месна заједница располаже

6

•Коначна листа постаје саставни део предлога плана и програма рада месне заједнице и 
финансијског плана

•Градска управа врши проверу усклађености програма рада МЗ са законом и другим општим 
актима, стратешким и планским документима  и буџетом Града

7

• Градско веће усваја Програме рада МЗ

•Планови и програми рада месних заједница и финансијски планови прослеђују се јавним 
предузећима чији је оснивач град , ради усаглашавања њихових финансијских планова са истим 
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Средства за рад месне заједнице 
 

Финансирање месне заједнице 
 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:  средстава утврђених одлуком о буџету 

општине, посебно за сваку месну заједницу; средстава која грађани обезбеђују 

самодоприносом; -донација, поклона и других законом прописаних начина; прихода које 

месна заједница оствари својом активношћу; других средстава за рад месне заједнице 

прописаних законом. Савет месне заједнице доноси финансијски план на који сагласност 

даје Скупштина општине. Финансијски план месне заједнице мора бити у складу са 

Одлуком о буџету Општине. 

Финансијски план и завршни рачун 
 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. У финансијском 

плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. Финансијски план 

се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања одлуке о буџету 

Општине. На финансијски план месне заједнице сагласност даје надлежни орган ЈЛС, у 

складу са одлуком о буџету. Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку 

календарске године. Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на 

званичној интернет презентацији општине и месне заједнице. Наредбодавац за исплату 

средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице. 

Извештај о раду месне заједнице 
 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 

Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за 

прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је локална самоуправа 

пренела. 
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4. Иницијатива за оцену уставности Одлука града Шапца везаних за 

финансирање  
 

Против Одлуке и Правилника којима је у Шапцу успостављена процедура преноса 

средстава од пореза на имовину физичких лица сеоским и приградским МЗ, Уставном 

суду је поднетa иницијативa за покретање поступка за оцену уставности и законитости. У 

иницијативи се наводи да је Одлука дискриминаторска јер прописује начин 

трошења средстава месних заједница, јер се прописује да је Савет месне заједнице 

предлагач пројеката, као и група од најмање 5% од укупног броја учесника 

непосредног изјашњавања под условом да су пријављени на адреси непокретности 

или да су власници непокретности на територији МЗ за коју је уредно измирена 

пореска обавеза. У иницијативи се даље истиче да је наведена Одлука противна члану 19. 

став 1. тачка 7. Одлуке о месним заједницама, којом се прописује да Савет МЗ доноси 

одлуку о утрошку финансијских средстава, као и члану 74. Закона о локалној самоуправи. 

Подносилац иницијативе сматра да се предвиђеним решењима преузимају 

овлашћења месних заједница, као и да је оспорене правилнике и упутство донео 

ненадлежни орган, односно Градско веће града Шапца, које нема законско 

овлашћење за доношење општих аката. Подносилац иницијативе сматра да је решење 

из члана 5. оспорене Одлуке којим је предвиђено да се непосредно изјашњавање грађана 

поводом предлога пројеката (за утрошак финансијских средстава МЗ) спроводи по 

прописима Градског већа, које за то није надлежно, као и решење из члана 15. Правилника 

о спровођењу оспорене Одлуке, којим се прописује да градска управа позива грађане на 

непосредно изјашњавање, односно става 5. Упутства градске управе, који овај поступак 

назива референдумом, супротно Уставу, Закону о локалној самоуправи, Статуту града и 

Одлуци о месним заједницама и статутима месних заједница. У погледу повреде члана 21. 

Устава, подносилац иницијативе истиче да је дискриминација оспореним решењима 

учињена на тај начин што је онемогућено свим грађанима месних заједница да 

одлучују о начину трошења средстава која сагласно општим актима припадају 

месним заједницама, имајући у виду да су грађани слабијег имовног стања у 

подређеном положају због постојања својеврсног имовинског цензуса.  

Подносилац иницијативе, такође, сматра да је оспореним решењима дошло до и 

повреде права из члана 52. Устава (изборно право), јер је предвиђеним поступком о 

непосредном изјашњавању грађана нарушена једнакост и општост избора, уколико 

се процес прописан оспореним актима може третирати као некакав вид избора. 

Оспореном Одлуком о праву месних заједница на пренос средстава од пореза на 

имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава је, најпре утврђено 

право месне заједнице да се за њено финансирање као средства  која се преносе месним 

заједницама одреде средства остварена по основу пореза на имовину физичких лица 

наплаћеног на територији месне заједнице закључно са 31. децембром претходне године. 
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Одлуком су даље, поред наведеног извора финансирања рада месних заједница, одређена 

и остала средства за рад месних заједница, намена утрошка тих средстава и начин 

спровођења и обавезе месних заједница у реализацији Одлуке.  

Међутим, оно што је за Уставни суд спорно у овој одлуци је давање овлашћења 

Градском већу града Шапца да донесе опште акте у реализацији ове одлуке. Наиме, 

Одлуком је предвиђено да се средства за финансирање пројеката месних заједница 

утврђују у складу са посебним упутством, а да о предлозима пројеката одлучују грађани 

месних заједница, у поступку који је детаљно регулисан Правилником који ће донети 

Градско веће града Шапца на основу ове одлуке. Као предмет уређивања овог 

правилника опредељена су и следећа питања: начин утврђивања предлога пројеката, 

спровођење поступка изјашњавања грађана, метод израде плана и програма рада и 

финансијског плана месне заједнице, начин и динамика преноса средстава, обрасци 

захтева за пренос средстава и финансијског извештаја о реализацији пројекта о утрошку 

средстава.  

Полазећи од наведеног, Уставни суд је констатовано да је Уставом утврђено, а 

Законом о локалној самоуправи прописано да је скупштина општине, односно 

скупштина града надлежна за доношење општих аката из своје надлежности, док 

општинско, односно градско веће, поред примарне надлежности у домену 

предлагања општих аката које доноси скупштина и органа који непосредно 

извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине, 

односно града, може само да донесе одлуку о привременом финансирању у случају да 

скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године.  

Како градско веће, сагласно Уставу и Закону о локалној самоуправи не може 

бити надлежно за доношење општих аката којима се уређују питања из оспорених 

одредаба Одлуке, то је Уставни суд утврдио да су оспорене одредбе Одлуке, којима се 

даје овлашћење Градском већу града Шапца да донесе правилнике и упутства 

којима би на општи начин уредило поједина питања у реализацији ове одлуке 

супротна одредби члана 191. став 2. Устава и Закону о локалној самоуправи.  

Сагласно наведеном, и сви оспорени акти Градског већа града Шапца донети 

на основу овлашћења из оспорене Одлуке, и то Правилник о спровођењу Одлуке о 

праву приградских и сеоских месних заједница на пренос средстава од пореза на 

имовину физичких лица и начину коришћења ових и других средстава,  Правилник 

о утврђивању списка учесника непосредног изјашњавања о предлозима пројеката 

месних заједница и Упутство за ближе одређивање средстава од пореза на имовину 

физичких лица и начину коришћења ових и других средстава,  нису у сагласности са 

Уставом и законом. 
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Имајући у виду да је Уставни суд утврдио да Градско веће града Шапца није ни 

могло бити овлашћено за доношење наведених аката, то Уставни суд није улазио у оцену 

уставности и законитости појединих материјално-правних одредаба ових акта, како је то 

подносилац иницијативе тражио. 

Након одлуке Уставног суда Град Шабац је донео нову Одлуку о праву месних 

заједница на  располагање средствима остварених по основу пореза на имовину и 

другим приходима  и утврђивању поступка и начина њиховог коришћења 

"Службени лист града Шапца" број 5/21 од 25.03.2021. године, којом задржава модел 

расподеле средстава Месним заједницама, али мења модел изјашњавања о 

пројектима који ће се реализовати. Новом одлуком дефинисано је да одлуку о избору 

пројеката који ће се реализовати у текућој години, према расположивим средствима 

доноси Савет месне заједнице квалификованом већином од 2/3 чланова Савета.  
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5. Позитивне и негативне стране у примени модела непосредног 

изјашњавања које су уочене у граду Шапцу 
 

Свако извршење пројеката зависи од људи, од њихове воље и стручности као и 

постојања правних оквира који омогућавају извршење. Неопходно је током пројекта 

имати људе који познају правне оквире и знају начине да подведу под одређене законске 

акте проблеме које се јаве. 

Градска управа има Јавна предузећа кроз која спроводи све своје пројекте. Овакав вид 

рада доноси Јавним предузећима послове које нису предвидели својим планим и 

програмом. Неопходно је изаћи на терен, извршити предмер и предрачун за наведене 

радове који су најчешће непрецизни и нереални. Потроши се доста времена на 

остваривање контаката са предлагачима. Радници најчешће немају прецизна упутства па 

су и предмери за Јавне набавке непрецизни. Јавне набавке се организују по партијама, и 

више од половине партија остане нереализовано јер се понуди већа цена од оне које месне 

заједнице могу да искористе у тој години.  

Неопходно је пре изласка на терен дати писана упутсва о количини средстава које 

поседује месна заједница, упутсво за давања предмера по етапама (издвоје се посевни 

делови које је могуће урадити), користе се већ извођени пројекети за капеле. 

Одељење за урбанизам пре изјашњавања и предлагања пројеката требало би да 

пошаље правилнике који се тичу употребних и грађевинских дозвола за објекте месних 

заједница , објеката који се користе за издвојене делове домова здравља, који су најчешће 

предмет реконструкције. 

Код реконструкције кровова потребно је подсетити на поновно враћање громобранске 

инсталације, која се најчешеће финансиранењем не предвиди. У сваком пројекту потребно 

је определити бар десет посто од укупних средстава за непредвиђене радове. (у току 

ископавања темеља дешава се да се покидају водоводне, канализационе цеви за које не 

постоје уцртане скице у општим урбанистичким плановима). 

Код постављања кошева и справа на дечјим игралиштима непредвиде  се средства  за 

лиценциране провере постављености справа , да би биле безбедне за коришћење. 

Код уређења центара села дешава  се да се предложе пројекти, изврше мерења, а 

радови се не могу извршити  без сагласности које дају републичка јавна предузећа, део су 

регионалног путног појаса. 

Са друге стране имате предлагаче који немају ни грађевинска ни финансијска знања 

која им могу помоћи у предлозима пројеката. Имају велику жељу да ураде што више 
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посла, притом заборављају да у цену извршења посла урачунају ПДВ који мора платити 

свако Јавно предузеће. Врло често предлагачи имају опструкције у свом непосредном 

окружењу и страх да ће имати финансијске штете од свог ангажовања. Оно што је добро је 

да овим видом ангажовања у свакој месној заједници препознајете активне грађане чије је 

ангажовање неопходно за препознавање правих потреба грађана. Градке управе имају 

користи зато што добијају изворне информације о стварим потребама грађана које им 

помажу у будућим плановима њиховог рада. 

 

Део људи који би могао да се укључи у овај вид унапређења живота у месним 

заједницама свесно то избегава из страха да се њихово име не веже за неку политичку 

опцију, која је тренутно на власти или сматра да његов рад и идеје неће бити прихваћене 

зато што је суптротно политички опредељен од опције која одлучује тренутно у градској 

управи. Млади такође ређе узимају учешће , јер не верују да се ствари могу померити 

набоље или не желе да се предложено сматра као њихов лични интерес. 

 

Утицај грађана на живот локалне заједнице може се остварити ако се испуне три важна 

предуслова 

- применљив законски оквир 

- политичка воља да се тако донет законски оквир примени 

- активни грађани који користе своја права и решавају проблеме које виде као време 

за свој живот 

 

 

Активизам грађана је реално низак, јер су грађани неинформисани и немају стварну 

подршку локалне самоуправе за своје учешће. Закон о локалној самоуправи пружа добар 

Свака МЗ располаже средствима која 
се сакупе на име пореза на имовину

Грађани одлучују о својим 
приоритетима

Реализују се пројекти који 
представљају стварне приоритете 
локалне заједнице

Повећана наплата пореза на имовину

Развој активизма у месним 
заједницама 

Велико оптерећење за градску 
администрацију и ЈП  

Недостатак стручног знања предлагача 
пројеката

Недовољно спремни пројекти за 
реализацију

Проблем недостатка средстава за 
непредвиђене радове

Потреба да се пројекти због недостатка 
финансија реализују фазно                        
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правни оквир, али и могућност законских решења. Не гарантује ефикасно спровођење 

учешћа грађана и непосредно изјашњавање. 
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