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Анализа стања је урађена у оквиру пројекта ''Информисани грађани – 
активни активни учесници у планирању развоја руралне инфраструктуре'' . 
Oвај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске ''Заједно за 
активно грађанско друштво - ACT”, који спроводе Helvetas Swiss 

Intercooperation и  грађанске иницијативе.  

Мишљење које је изнето у овој студији је мишљење аутора и не 
представља нужно и мишљење Владе Швајцарске, Helvetasa или 
Грађанских иницијатива. 

 

 



                                                         

  

 

 

Краљево, март 2021.године 

 

 

 

САДРЖАЈ 

I  Увод 

1. Преглед настанка и развоја месних заједница 

2. Правни положај месних заједница у Србији  

3. Организовање  месних заједница у граду Краљеву 

4. Преглед основних података о месним заједницама на територији 

града Краљева 

5. Финансирање месних заједница на територији града Краљева 

6. Закључак и предлози за формулисање грађанске  иницијативе за 

веће учешће грађана у планирању средстава за инфраструктурни 

развој месних заједница 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

  

 

I  Увод 

 

Израда анализе стања у области финансирања инфраструктурних пројеката 

Месних заједница на територији града Краљева представља једну од активности у 

оквиру пројекта Информисани грађани – активни учесници у планирању развоја 

руралне инфраструктуре.  

Анализа стања представља основ за формулацију и покретању иницијативе за 

децентрализацију у области планирања буџета локалних самоуправа у делу развоја 

руралне инфраструктуре. У циљу припреме иницијатииве детаљно су размотрени 

постојећи механизми планирања развоја руралне инфраструктуре, анализиран је 

законски оквир и размотрени су  примери добре праксе из окружења. На основима 

спроведене анализе припремиће се нацрт иницијативе и покренути дијалог са 

грађанима како би се обебедила подршка иницијативе и грађани информисали о значају 

и могућностима партиципације у процесима доношења одлука, а након тога и дијалог 

са локалном самоуправом. На тај начин допринеће се унапређењу услова за већу 

децентрализацији у планирању средстава руралног развоја у оквиру локалних буџета и 

равномернијем развоју локалних самоуправа.. 

Анализа стања подразумева: анализу примене постојећих механизама планирања 

развоја руралне инфраструктуре и комуналног уређења у граду Краљеву,предлога 

могућих модела за већу партиципацију грађана у планирању средстава за 

инфраструктурно и комунално уређење сеоских подручја. 

Анализа стања садржи следеће елементе: 

- Преглед основних података о месним заједницама на територији града Краљева 

(табеларни приказ МЗ, површина, број становника, привредне и економске 

карактеристике насеља, стање основне комуналне инфраструктуре и сл) 

У оквиру овог дела анализе стања прикупљени су и систематизовани  расположиви 

статистички подаци и подаци из доступних регистара локалне самоуправе и локалних 

установа. 

- Законски прописи који регулишу рад МЗ и планирање развоја руралне 

инфраструктуре,начин функционисања МЗ (улога председника, Савета МЗ, 

овлашћења и сл) 



                                                         

  

У овом делу анализе стања дати су  кратки изводи из закона и подзаконских аката који 

регулишу начин финансирања месних заједница и начин финансирања развоја руралне 

инфраструктуре и комуналних услуга на сеоском подручју. Такође, садржи и анализу 

овлашћења и функционисања МЗ и њених органа. Дат је опис постојећих механизама 

планирања развоја руралне инфраструктуре (опис Законских процедура и поступака у 

планирању реализације инфраструктурних пројеката, начин утврђивања приоритета и 

улога МЗ у процесу планирања). 

У овом делу анализе прикупљене су информације од надлежних органа локалне 

самоуправе опостојећих механизама планирања развоја руралне инфраструктуре. Дати 

сажет приказ процедура у последње 3 године и преглед финансирања руралне 

инфраструктуре по месним заједницама. 

У оквиру Закључка дат је предлог могућих модела за већу партиципацију грађана у 

планирању средстава за инфраструктурно и комунално уређење сеоских подручја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

  

 

1. Преглед настанка и развоја месних заједница 

Након стварања Краљевине Југославије, уређење локалне самоуправе је имало 

изглед сличан тадашњем француском (централизованом) моделу. Локална самоуправа 

је имала очувана основна својства, посебно на нивоу општина, које су биле подељене 

на сеоске и градске и биле уређене посебним законом (1933-1934). Срезови и области, 

као виши ниво локалне самоуправе, остали су са друге стране, под јачим утицајем 

централне државе. 

 Увођењем шестојануарске диктатуре 1929. године, дошло је до укидања локалне 

самоуправе доношењем закона о називу и подели Краљевине на управна подручја, а са 

доношењем Октроисаног устава додатно је дошло до укидања многих слобода. Законом 

о општинама, који је донет 1934. Године, утврђена је разлика између градских и 

''обичних'' општина: градске општине имале су градско веће, које се састојало од 

одређеног броја одборника, 2/3 бирано је на изборима, док је 1/3 постављао бан. Бан је 

могао да разреши председника општине и генерално је постојала велика контрола рада 

општине. Битно је напоменути да је наведени закон утврдио постојање месног одбора, 

као облика непосредне демократије. На тај начин уведен је зачетак месних заједница, 

као непосредно демократског инструмента и система у локалној самоуправи.  

 По окончању Другог светског рата долази до великих промена у економско-

политичком уређењу, а самим тим и у функционисању  државне управе и локалне 

самоуправе. За време рата на територијама под контролом народноослободилачке 

војске формирани су народноослободилачки одбори као главни opгани нове власти, па 

се може рећи да су ти одбори били специфична врста локалне самоуправе, што је 

посебно потенцирао Едвард Кардељ, као  један од идеолога ''Комуналног система'', који 

је и поставио основе будућег система самоуправљања. 

 Године 1952 доносн се Општи закон о нарадним одборима; одбори постају 

opгани самоуправе и састоје се од општег и представничког вeha и вeћa произвођача а 

од 1953. године почиње концепт самоуправъања  у чијем основу је је билa друштвена 

својина над средствима за производњу и управљање њима од стране радних л›уди. 

Формирају сс самоуправне интересне заједнице а скупштина друштвено-политичке 

заједнице је основни орган власти. Уставним реформама из 1963. године се врши 

реконструкција систе.ма локалне самоупрамоуправљању, а општина остаје основна 

дрјштвено-полигичка заједница. Уводе се и месне заједнице, кao облик ук.ъучивања 

rpaђaнa оу одлучивање о питањима везаним за њихов живот и рад. Месне заједнице се 

образују уместо ранијих меспих oдбiopa и стамбених заједница. У ставом jе ypeђeнo да 



                                                         

  

се статутом општине може поверити да месна заједница заједница врши и друге 

послове ради задовоаења комуналних, социјалних и других заједничких потреба 

грађана, као и начин финансирања. 

Организација, задаци и начин рада месних заједница утврђујс се статутом месне 

заједнице у складу са статутом општине, што је као решење остало до данас а које се 

одређује кроз посебне законе, не Уставом. 

Средства за фининсирање месних заједница су тада одређена из средстава 

општине, из самодоприноса грађана, из накнада за услуге, из средстава које издвоје 

радне организације и других средстава одређених статутом општине. 

Уставне реформе 1974.године наставиле су децентарлизацију државне управе и 

тада су уведене скупштине општина, које сачињавају делегати радне организације, 

месне заједнице. друштвено-политичке организације и самоуправно интересне 

заједнице. У раду месних заједница није било битнијих промена. 

Нови Закон о локоланој самоуправи усвојен је у фебруару 2002.године. Тематика 

месних заједніхца обрађена је Чланом 7. “Ради задовољења општих, заједничких и 

свакодневних потреба становништва на одређеном подручју, јединица локалне 

самоуправе може да образује месне заједнице или други облик месне самоуправе, у 

складу са законом и статутом“. Чланом 10 се наводи да је статут основни правии акг 

локалне самоуправе, којим се ypeђyje и ряд и оснивање месне заједнице. 

Детаљније нормирање рада месних заједница, налази се у поглављу  IV, под 

називом Месна самоуправа и то у Члановима 70 — 75 rope поменутог закона. У овом 

закону се поред месних заједница помиіьу и „други облици месне самоуправе“ без 

навођења који би то облици били. 

У наведеним члановима се говори где и како се могу формирати месне заједнице 

и  то да одлуке доноси скупштина надлежне општине, да месна заједница има статус 

правног“ лица са статутом који доноси сама месна заједница и да има органе 

управљања (,.Савет месне заједнице“). 

Што се тиче финансирања рада месних заједница средства се обезбеђују:  

1 . Из средстава која месној заједници пренесе локална самоуправа;  

2.средства која rpaђани обезбеде самодоприносом; 

З.средства од накнада за услуге; 



                                                         

  

4.Поклони и друга средства.  

Коначно Чланом 75. се дефинише да се „Одлуком скупштине јединице локалне 

самоуправе може се свим  или појединим месним   заједницама   и  другим   облицима  

месне  самоуправе  поверити вршење одређених послова из изворног делокруга локалне 

самоуправе, уз обезбеђење по потрсбних средтава. При повераваіьу послова полази се 

од тога да ли су ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника 

месне заједнице“. 

Закон о локалној самоуправи из 2007.године је само делемичио унапредио рад 

месних заједница и то у делу да се приликом формирања мора прибавити миш.ъење 

грађана који живе на тој територији (Члан 73). 

 

2. Правни положај месних заједница у Србији  

Правни положај месних заједница у Србији дефинише Закон о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' 47/2018) у делу МЕСНА САМОУПРАВА. 

Законом је дефинисано да се ради задовољавања потреба и интереса локалног 

становништва у селима, као и у градским насељима се оснивају месне заједнице и 

други облици месне самоуправе. Оснивање, као и укидање месне заједнице се може 

покренути на предлог најмање 10% бирача, који имају пребивалиште на подручју на 

које се предлог односи, као и најмање једна трећина одборника и општинско односно, 

градско веће. Након прибављања мишљења грађана одлуку о оснивању, промени 

подручја и укидању месних заједница доноси Скупштина општине, односно града. Ова 

одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника. 

На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи, месна заједница  има својство 

правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању. 

Уочава се да је Закон дао уопштену формулацију месне заједнице, што ствара бројне 

проблеме у њеном функционисању.  

Актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине/града, утврђују 

се: 

- послови које врши месна заједница,  

- органи и начин рада органа,  

- начин одлучивања,  



                                                         

  

- поступак избора савета и других органа месне самоуправе,  

- заштита права у току избора и  

.- друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе. 

Законом је дефинисано да  месне заједнице имају статус правног лица, могу да 

располажу одређеним финансијским средствима, имају право да учествују у правним 

пословима, па према томе и да ступају у одређене облигационе и друге односе и на тај 

начин преузимају одређене обавезе. Међутим, МЗ иако су правна лица, се не уписују ни 

у судски, ни у било који други регистар који води евиденцију о свим подацима, 

релевантним за пословање.  Једини званичан податак о месним заједницама и другим 

облицима месне самоуправе је или статут општине, односно града, а најчешће је то 

одлука скупштине јединице локалне самоуправе о месним заједницама, у којима се 

набрајају месне заједнице и описују границе њихових подручја. 

Иако имају статус правног лица, у оквиру права и дужности утврђених статутом и 

одлуком о оснивању, правни субјективитет месних заједница ограничен је чињеницом 

да немају својину на непокретностима, већ су само њени корисници. Имајући у виду 

веома сложене и дуготрајне процедуре које се односе на прибављање и отуђење 

непокретности или њихово издавање у закуп, месне заједнице, као и јединице локалне 

самоуправе, доведени су у незавидан положај, јер су лишени својинских права, а тиме и 

повећања прихода и могућности да на квалитетнији и садржајнији начин задовољавају 

потребе грађана. Не треба заборавити да су многи објекти месних заједница грађени 

средствима грађана – као што су домови културе и пословни простори (продавнице, 

магацини и друго) и да су многим месним заједницама грађани поклањали своје 

непокретности. Данас, када би могли тај пословни простор да издају у закуп или 

изврше реконструкцију, месне заједнице морају да се обраћају надлежним органима 

општина и градова у циљу подношења захтева и добијања сагласности од Републичке 

дирекције за имовину. 

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне 

самоуправе. Изборе за савет месне заједнице расписује председник скупштине 

општине/града, а спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу 

општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању. 

Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице. У складу 

са Законом ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа 



                                                         

  

месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној 

заједници. 

Основне надлежности Савета месне заједнице су да: 

1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 

4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 

подручју месне заједнице; 

5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности 

месне заједнице; 

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

општине; 

7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом 

општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

Извори   финансирање рада месних заједница предвиђена су чланом 75 Закона: 

1) средстава утврђених одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и 

самодопринос; 

2) донација; 

3) прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари 

својом активношћу. 

Савет месне заједнице у складу са буџетом општине/града на годишњем нивоу 

доноси финансијски план, на који сагласност даје надлежни орган општине/рада. 

Статутом града/општине дефинише се надлежност органа који врши надзор  над 

законитошћу рада и аката месне заједнице и има овлашћења за покретање поступка 

оцене уставности и законитости општих аката месне зајенице. 

Орган општине, односно града одређен статутом општине, односно града, који 

врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице предлаже председнику 

општине, односно градоначелнику обустављање финансирања активности месне 

заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским 

планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 



                                                         

  

Скупштина града/општине на предлог надлежног органа који врши надзор над 

законитошћу рада и аката месне заједнице, може донети Одлуку о распуштању савета 

месне заједнице у случају да: 

1) савет не заседа дуже од три месеца; 

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора 

за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно 

подношења оставке; 

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком скупштине општине, 

односно скупштине града. 

У случају да дође до распуштања савета, у року од 15 дана се расписују нови 

избори. До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне 

заједнице обављаће повереник општине кога именује скупштина општине/града, 

истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице. 

Чланом 77. Закона дефинисано је да скупштина општине/града може месним 

заједницама и другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених 

послова из надлежности општине/града, уз обезбеђивање за то потребних средстава. 

Такође, дефинисано је да  за обављање административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова.општина/град пружа помоћ месној заједници. 

Проблеми и потребе грађана у МЗ на градском подручју, где је развијена 

инфраструктура и систем пружања комуналних услуга, се значајно разликују од  

интересовања и потреба грађана у МЗ на сеоском подручју. Из наведених разлога ретки 

су примери да грађани из МЗ са градског подручја  учествују сопственим средствима у 

заједничким акцијама на њиховој изградњи.  

Месне заједнице и други облици месне самоуправе су значајни, пре свега, у селима и 

приградским насељима, како због њихове удаљености од општинских и градских 

институција, тако и потребе да се ангажовањем грађана реализују многобројни 

инфраструктурни и други пројекти од значаја за квалитет живота. 

3. Организовање месних заједница у граду Краљеву 

Статутом града Краљева (''Службени лист града Краљева'' нрој 7/2018) члановима 104 

до 111, у складу са Законом о локалној самоуправи, описан је начин оснивања, 

промене подручја, финансирања месних заједница и друга питања. 



                                                         

  

Извод из Статута града Краљева: 

''VII МЕСНА САМОУПРАВА 

Облици месне самоуправе 

Члан 104. 

 Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса 

становништва, у селима се оснивају месне заједнице. 

            Месна заједница може се оснивати и за два или више села. 

 Месне заједнице могу се образовати и у градским насељима (кварт, четврт, 

рејон и сл.). 

Правни статус месне самоуправе 

Члан 105. 

 Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности 

утврђених овим Статутом и одлуком Скупштине града о месној самоуправи. 

Образовање, промена подручја и укидање месне заједнице 

Члан 106. 

 Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети 

најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, 

најмање једна трећина одборника и Градско веће, у складу са законом. 

 Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних 

заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних 

заједница у нову месну заједницу. 

 Променом подручја сматра се измена граница подручја, уколико се извршеном 

изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне заједнице. 

 Месна заједница може се укинути и њено подручје припојити једној или више 

постојећих месних заједница. 

 Скупштина града, уз претходно прибављено мишљење грађана на које се 

предлог односи, одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја 

и укидању месних заједница. 

 Одлука се доноси већином гласова од укупног броја одборника. 



                                                         

  

Јавност рада 

Члан 107. 

 Рад органа месне заједнице је јаван. 

            Јавност рада и обавештавање грађана уређују се статутом месне 

заједнице. 

Акт о оснивању месних заједница 

Члан 108. 

 Актом о оснивању месних заједница, у складу са Статутом, утврђују се 

послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, имовина, број 

чланова савета, надлежност савета, поступак избора чланова савета, састав, 

избор, задаци и овлашћења председника и чланова тела за спровођење избора за 

чланове савета месне заједнице, начин рада и одлучивања, заштита права у току 

избора, распуштање савета, престанак мандата чланова савета, финансирање, 

учешће грађана у вршењу послова, сарадња са другим месним заједницама, поступак 

за оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од 

значаја за рад и функционисање месних заједница на територији Града. 

Савет месне заједнице 

Члан 108а 

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне 

заједнице. 

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града. Избори за 

савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на 

основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању. 

Мандат чланова савета месне заједнице траје четири године. 

Председника савета месне заједнице бира савет месне заједнице из реда својих 

чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета месне 

заједнице.  

Савет месне заједнице: 

1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 



                                                         

  

4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 

подручју месне заједнице; 

5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности 

месне заједнице; 

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

Града; 

7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом 

града, актом о оснивању месне заједнице или другим прописима Града. 

Ангажовање председника и чланова савета месне заједнице, као и чланова других 

органа месне заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза 

месној заједници. 

 

Распуштање савета месне заједнице 

Члан 108б 

Савет месне заједнице може се распустити ако: 

1) савет не заседа дуже од три месеца; 

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања 

избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно 

подношења оставке; 

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине града. 

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на предлог 

Градског већа, које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

Председник Скупштине града расписује изборе за савет месне заједнице у року од 15 

дана од дана ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим 

да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи 

више од 45 дана. 

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне 

заједнице обављаће повереник Града, кога именује Скупштина града истовремено 

са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице. 

Покретање поступка за оцену уставности и законитости 

општег акта месне заједнице 

Члан 108в 



                                                         

  

Градско веће града Краљева покренуће поступак за оцену уставности и 

законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да 

тај акт није у сагласности са Уставом или законом. 

Градско веће града Краљева дужно је да обустави од извршења општи акт месне 

заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на 

снагу објављивањем у „Службеном листу града Краљева“. 

Решење о обустави од извршења општег акта месне заједнице престаје да важи 

ако Градско веће града Краљева у року од пет дана од објављивања решења не 

покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 

Надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице 

Члан 108г 

Када Градско веће града Краљева, које врши надзор над законитошћу рада и аката 

месне заједнице, сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са 

Статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим прописом Града, указаће 

на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима из става 1. овог члана, 

Градско веће града Краљева поништиће општи акт месне заједнице решењем које 

ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу града Краљева“. 

           Градско веће града Краљева, које врши надзор над законитошћу рада и аката 

месне заједнице, предлаже градоначелнику обустављање финансирања активности 

месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са 

финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 

Средства за рад месне заједнице 

Члан 109. 

 Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

 1) средстава утврђених одлуком о буџету Града, укључујући и самодопринос; 

 2) донација; 

 3) прихода које месна заједница оствари својом активношћу. 

 Месна заједница доноси финансијски план, на који сагласност даје Градска 

управа, уз претходно прибављено мишљење Градског већа, у складу са одлуком о 

буџету Града. 



                                                         

  

Месне заједнице имају право коришћења на стварима у јавној својини Града, у складу 

са законом. 

Поверавање послова месним заједницама 

Члан 110. 

 Одлуком Скупштине града може се свим или појединим месним заједницама, 

поверити вршење одређених послова из надлежности Града, полазећи од тога да су 

ти послови од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана тог подручја, уз 

обезбеђивање за то потребних средстава. 

Град пружа помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова, у складу са законом. 

Одлуком Скупштине града може се предвидети да месне заједнице обављају 

одређене послове у вези обезбеђивања услова за обављање комуналних 

делатности. 

Организовање рада Градске управе у месној заједници 

Члан 111. 

            За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у 

вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад Градске управе у 

месним заједницама. 

             Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује 

градоначелник, на предлог начелника Градске управе.'' 

Питања образовања, односно промена или укидање подручја месне заједнице, 

правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, послови којеврши месна 

заједницa, број чланова савета, надлежност и начин одлучивања саветамесне 

заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета 

месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, задаци и 

овлашћења председника и чланова органа за спровођење избора за чланове 

саветамесне заједнице, начин рада и одлучивања, заштита права у току избора, 

финансирање месне заједнице, учешће грађана у раду месне заједнице, сарадња 

месне заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и 

законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и 

функционисање месних заједница на територији града Краљева уређена су Одлуком  

о месним заједницама на територији града Краљева. 

Месне заједнице имају свој статут којим се уређује:  



                                                         

  

- број чланова савета месне заједнице;  

- поступак за избор председника и заменика председника савета месне заједнице;  

- права и дужности чланова савета месне заједнице;  

- надлежност и начин одлучивања савета месне заједнице;  

- финансирање месне заједнице;  

- јавност рада месне заједнице;  

- број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела савета месне 

заједнице;  

- дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад.  

У складу са Законом и Одлуком  месне заједнице имају својство правног лица, 

имају печат и рачун отворен код Управе за трезор. Месну заједницу заступа 

председник, који има свог заменика. 

Месне заједнице имају своју имовину коју могу чинити покретне ствари и новчана 

средства и има право коришћења на стварима у јавној својини Града, које су им 

одлуком Скупштине града пренете на коришћење. Имовином која им је пренета на 

коришћење у обавези су да је користи у складу са законом, одлукама Скупштине града, 

Одлуком о МЗ и статутом месне заједнице.  

На територији града Краљева образоване су следеће месне заједнице: 

 1. Месна заједница Адрани, која обухвата насељено место Адрани, односно 

кат.општину Адрани;  

2. Месна заједница Бапско Поље, која обухвата насељено место Бапско Поље, 

односно кат.општину Бапско Поље; 

 3. Месна заједница Баре, која обухвата Лозно и насељена места Баре, Бојанићи, и 

Плана, односно кат.општине Баре и Плана;  

4. Месна заједница Берановац, која обухвата Берановац, Јовац и Горњу Рибницу, 

односно део кат.општине Кованлук и део кат.општине Рибница, у следећим границама: 

полази од моста на реци Рибници ка истоку левом страном улице Беранове, прелази 

почетак улице Кованлучке, креће се поред бензинске пумпе и долази до к.п.број 411/8 

КО Кованлук, скреће ка југу, пресеца улицу Беранову, па иза завршетка аутодрома 

наставља границом кат. општине Кованлук и кат.општине Ратина до тромеђе КО 

Рибница, Кованлук и Метикош. Граница даље наставља границом КО Рибница и 

Метикош према брдском прелазу званом Ћава, укључујући и део звани Ћава до 

тромеђе КО Рибница, Метикош и Драгосињци, затим скреће ка западу левом страном 

потока, пресеца пут Краљево – Гоч и долази до реке Рибнице, креће ка северу где 

десном страном реке Рибнице долази до почетне тачке описа;  



                                                         

  

5. Месна заједница Богутовац, која обухвата насељена места Богутовац, Замчање и 

Маглич, односно кат.општине Богутовац, Замчање и Маглич; 

 6. Месна заједница Бресник, која обухвата насељено место Бресник, односно 

кат.општину Бресник; 3  

7. Месна заједница Буковица, која обухвата насељено место Буковица, односно 

кат.општину Буковица;  

8. Месна заједница Витановац, која обухвата насељено место Витановац, односно 

кат.општину Витановац;  

9. Месна заједница Витковац, која обухвата насељено место Витковац, односно 

кат.општину Витковац;  

10. Месна заједница Врба, која обухвата насељена места Врба и Заклопача, односно 

кат.општине Врба и Заклопача;  

11. Месна заједница Врдила, која обухвата насељено место Врдила, односно 

кат.општину Врдила;  

12. Месна заједница Гледић, која обухвата насељено место Гледић, односно 

кат.општину Гледић;  

13. Месна заједница Годачица, која обухвата насељена места Годачица и Дрлупа, 

односно кат.општине Годачица и Дрлупа;  

14. Месна заједница Гокчаница, која обухвата насељена места Гокчаница, Борово, 

Међуречје, Предоле и Рудњак, односно кат.општине Гокчаница, Предоле и Рудњак;  

15.Месна заједница Грдица, која обухвата насељено место Грдица у границама 

кат.општине Грдица и део града Краљева које почиње од места где улицу Ада сече 

поток Чађавац испод постојеће мерно-регулационе станице „Гасовода“, иде тим 

каналом према истоку границом КО Грдица и КО Краљево, па долази до тромеђе КО 

Грдица, Краљево и Сирча, па скреће према северу границом КО Грдица и Сирча до 

реке Западна Морава, па скреће према западу левом страном реке Западна Морава, 

пролази испод моста који повезује Краљево са Опланићима, па наставља до тромеђе 

КО Грдица, Опланићи и Адрани, скреће према југу међом кат.општина КО Грдица и 

Адрани, сече пругу КраљевоЧачак, пролази поред Бетоњерке „Кеопс“, скреће према 

западу, сече Ибарску магистралу, па обилазећи постојећи круг „Аутотранспорта“, 

долази до тромеђе КО Адрани, Грдица и Јарчујак. Граница даље наставља ка 

југоистоку, такође обилазећи „Аутотранспорт“, па ободом ограде долази до тромеђе КО 

Грдица, Јарчујак и Краљево, па скреће ка североистоку, сече Ибарску магистралу, па 

скреће ка истоку до триангла где левом страном улице Војводе Степе иде ка граду, 

прелази почетак улице Тике Коларевића, где долази до улице Грдичке, скреће према 



                                                         

  

истоку, па левом страном исте улице наставља ка постојећем тунелу, прелази исти и 

наставља силазећи ка Пекари, сече индустријски колосек који напаја Пекару и 

продужава до почетне тачке од које је опис почео;  

16. Месна заједница Драгосињци, која обухвата насељено место Драгосињци, односно 

кат.општину Драгосињци, изузимајући засеок Церовак описан у следећим границама: 

граница почиње од северног темена к.п.број 1587/2 КО Драгосињци и иде дуж 

постојеће границе МЗ Драгосињци и Каменица ка југу до тачке додира к.п.број 1639 и 

1657 КО Драгосињци где се враћа назад према северу пратећи границу к.п.број 1639 

до сусрета са к.п.број 1659 КО Драгосињци где наставља ка истоку дуж к.п.број 1664 

КО Драгосињци до границе са к.п.број 1665 где наставља источном границом к.п.број 

1665, 1668 и 1667/2 КО Драгосињци до састава са к.п.број 1669 пратећи њену северну 

границу до састава са к.п.број 1628 КО Драгосињци. Граница иде даље источном 

границим к.п.број 1638, 1632, 1633, 1634, 1610,1609, све до састава са к.п.број 2140 КО 

Драгосињци коју сече до к.п.број 1606 где наставља заједничком границом до краја 

поменуте парцеле, прелази макадамски пут до границе са к.п.број 1497/1 КО 

Драгосињци и наставља њеном западном границом до границе са к.п.број 1502, одакле 

се враћа њеном јужном границом до почетне тачке;  

17. Месна заједница Дракчићи, која обухвата насељено место Дракчићи, односно 

кат.општину Дракчићи;  

18. Месна заједница Жича, која обухвата насељено место Жича, односно кат.оштине 

Крушевица и Готовац;   

19. Месна заједница Зеленгора, која обухвата део подручја града Краљева у следећим 

границама: почиње од средине реке Ибар где правац улице Хајдук Вељкове сече исти, 

па левом страном улице Хајдук Вељкове иде ка северу до паркинга код Железничке 

станице, продужава праволинијски сече колосек железничких пруга, па долази до 

улице Индустријске испред улаза у стадион ФК „Слога“, скреће према истоку левом 

страном Индустријске улице, па скреће према северу провлачећи се између стадиона 

ФК „Слога“ и Хладњаче, долази до улице Стадионске која повезује град са ромским 

насељем, скреће према југоистоку левом страном исте улице, скреће према северу до 

уласка у стари тунел, наставља даље ка истоку, па продужава цевоводом који напаја 

Фабрику вагона водом, долази до потока Моравац, скреће према истоку левом страном 

потока Моравац, долази до реке Западне Мораве, па средином исте низводно до места 

где правац Авијатичарске улице пресеца Западну Мораву, затим скреће на југ 

Авијатичарском улицом до места где Авијатичарске улица сече Доситејеву одакле 

Доситејевом улицом иде на запад до раскрснице са улицом Проте Ненадовића, затим 

улицом Проте Ненадовића до раскрснице са улицом 27. марта, затим улицом 27. марта 

на југ до раскрснице са Београдском а затим Београдском улицом на исток поред ЈКП 

„Пијаца“ где прати границу парцела ЈКП „Пијаца“ до места где та граница пресеца реку 



                                                         

  

Ибар а затим коритом реке Ибар узводно до почетне тачке која представља место где 

улица Хајдук Вељкова пресеца реку Ибар;  

20. Месна заједница Јарчујак, која обухвата насељено место Јарчујак, односно 

кат.општину Јарчујак;  

21. Месна заједница Каменица, која обухвата насељена места Каменица, Брезна и 

Мељаница, односно кат.општине Каменица, Брезна и Мељаница и део кат.општине 

Драгосињци, односно засеок Церовак описан у следећим границама: граница почиње 

од северног темена к.п.број 1587/2 КО Драгосињци и иде дуж постојеће границе МЗ 

Драгосињци и Каменица ка југу до тачке додира к.п.број 1639 и 1657 КО Драгосињци 

где се враћа назад према северу пратећи границу к.п.број 1639 до сусрета са к.п.број 

1659 КО Драгосињци где наставља ка истоку дуж к.п.број 1664 КО Драгосињци до 

границе са к.п.број 1665 где наставља источном границом к.п.број 1665, 1668 и 1667/2 

КО Драгосињци до састава са к.п.број 1669 пратећи њену северну границу до састава 

са к.п.број 1628 КО Драгосињци. Граница иде даље источном границом к.п.број 1638, 

1632, 1633, 1634, 1610,1609, све до састава са к.п.број 2140 КО Драгосињци коју сече 

до к.п.број 1606 где наставља заједничком границом до краја поменуте парцеле, 

прелази макадамски пут до границе са к.п.број 1497/1 КО Драгосињци и наставља 

њеном западном границом до границе са к.п.број 1502, одакле се враћа њеном јужном 

границом до почетне тачке;  

22. Месна заједница Кованлук, која обухвата насељено место Кованлук у следећим 

границама: мост на реци Рибница низводно до улива Рибнице у реку Ибар, затим 

десном обалом реке Ибар до границе КО Кованлук и Ратине, скреће према југу између 

КО Кованлук и Ратина долази до пута Краљево-Крушевац, затим се враћа десном 

страном пута до почетне тачке описа; 23. Месна заједница Ковачи, која обухвата 

насељено место Ковачи, односно кат.општину Ковачи; 24. Месна заједница Конарево, 

која обухвата насељено место Конарево, односно кат.општину Конарево;  

25. Месна заједница Лађевци, која обухвата насељено место Лађевци, односно 

кат.општину Лађевци;  

26. Месна заједница Лазац, која обухвата насељено место Лазац, односно кат.општину 

Лазац;  

27. Месна заједница Лешево, која обухвата насељено место Лешево, односно 

кат.општину Лешево;  

 28. Месна заједница Лопатница, која обухвата насељено место Лопатница, односно 

кат.општину Лопатница;  

29. Месна заједница Матарушка Бања, која обухвата насељена места Матаруге и 

Матарушка Бања, односно кат.општину Матаруге;  



                                                         

  

30. Месна заједница Метикош, која обухвата насељено место Метикош, односно 

кат.општину Метикош;  

31. Месна заједница Милавчићи, која обухвата насељено место Милавчићи, односно 

кат.општину Милавчићи; 

 32. Месна заједница Милаковац, која обухвата насељено место Милаковац, односно 

кат.општину Милаковац;  

33. Месна заједница Милочај, која обухвата насељено место Милочај, односно 

кат.општину Милочај;  

34. Месна заједница Мланча, која обухвата насељено место Мланча, односно 

кат.општину Мланча;  

35. Месна заједница Мрсаћ, која обухвата насељено место Мрсаћ, односно 

кат.општину Мрсаћ;  

36. Месна заједница Мусина Река, која обухвата насељено место Мусина Река, 

односно кат.општину Мусина Река;  

37. Месна заједница Обрва, која обухвата насељено место Обрва, односно 

кат.општину Обрва;  

38. Месна заједница Опланићи, која обухвата насељено место Опланићи, односно 

кат.општину Опланићи;  

39. Месна заједница Петропоље, која обухвата насељена места Петропоље, Закута и 

Сибница, односно кат.општине Петропоље, Закута и Сибница;  

40. Месна заједница Печеног, која обухвата насељено место Печеног, односно 

кат.општину Печеног;  

41. Месна заједница Полумир, која обухвата насељена места Полумир и Церје, 

односно кат.општине Полумир и Церје;  

42. Месна заједница Поповићи, која обухвата насељено место Поповићи, односно 

кат.општину Поповићи;  

43. Месна заједница Прогорелица, која обухвата насељено место Прогорелица, 

односно кат.општину Прогорелица;  

44. Месна заједница Раваница, која обухвата насељено место Раваница, односно 

кат.општину Раваница; 



                                                         

  

 45. Месна заједница Ратина, која обухвата насељено место Ратина, односно 

кат.општину Ратина;  

46. Месна заједница Рибница, која обухвата део града Краљева који се налази на 

десној обали реке Ибар, иде до Берановца и насељеног места Кованлук, прати реку 

Рибницу узводно, где се граничи са јужне стране са кат.општинама Драгосињци и 

Мељаница и са западне стране кат.општинама Крушевица и Ковачи;  

47. Месна заједница Роћевићи, која обухвата насељена места Роћевићи, Дедевци, 

Пекчаница и Станча, односно кат.општине Роћевићи, Дедевци и Пекчаница;  

48. Месна заједница Рудно, која обухвата насељена места Рудно, Бзовик, Дражиниће и 

Река, односно кат.општине Рудно, Бзовик, Дражиниће и Река;  

49. Месна заједница Савово, која обухвата насељено место Савово, односно кат. 

општину Савово;  

50. Месна заједница Самаила, која обухвата насељено место Самаила, односно 

кат.општину Самаила;  

51. Месна заједница Сијаће Поље, која обухвата део подручја града Краљева у 

следећим границама: граница почиње на месту где Авијатичарска улица пресеца ток 

Западне Мораве, затим скреће на југ Авијатичарском улицом до места где 

Авијатичарска 6 улица сече Доситејеву, одакле Доситејевом улицом иде на запад до 

раскрснице са улицом Проте Ненадовића, затим улицом Проте Ненадовића до 

раскрснице са улицом 27. марта, затим улицом 27. марта на југ до раскрснице са 

Београдском, а затим Београдском улицом на исток поред ЈКП „Пијаца“ где прати 

границу парцела ЈКП „Пијаца“ до места где та граница пресеца реку Ибар, а затим 

скреће на исток пратећи ток реке Ибра долази до ушћа реке Ибар у реку Западну 

Мораву, а затим скреће на запад узводно реком Западном Моравом до места где 

правац Авијатичарске улице сече ток реке Западне Мораве која је почетна тачка описа 

границе;  

52. Месна заједница Сирча, која обухвата насељена места Сирча и Трговиште, 

односно кат.општине Сирча и Трговиште;  

53. Месна заједница Стара чаршија, која обухвата део града Краљева у следећим 

границама: почиње од средине реке Ибар где улица Чика Љубина сече исту, па левом 

страном улице Чика Љубине продужава до улице Олге Јовичић-Рите, пролази поред 

зграде Музеја и ОШ „IV краљевачки батаљон“, па долази до раскрснице улица Олге 

Јовичић-Рите и улице Цара Душана, скреће према западу левом страном улице Цара 

Душана продужава поред ОШ „Светозар Марковић“ и долази до раскрснице улица 

Цара Душана и Светог Николаја Жичког, скреће према северу, па левом страном улице 

Светог Николаја Жичког иде до улице Зелена Гора, сече исту и долази до улаза у 



                                                         

  

старо гробље, скреће према истоку левом страном улице Зелена Гора поред старог 

гробља, долази до раскрснице улица Зелена Гора и Индустријске, па скреће ка северу 

левом страном Индустријске улице поред Старог гробља, поред ложионице долази до 

пружног прелаза, скреће ка северу где колосеком пруге Краљево-Чачак долази до 

тунела, продужава даље и долази до улице Грдичке, скреће према западу где десном 

страном улице Грдичке, долази до улице Војводе Степе, сече исту, скреће ка југу где 

десном страном улице Војводе Степе долази до улице Слободана Пенезића, прелази 

исту и скреће према западу где левом страном улице Слободана Пенезића наставља 

даље, па између поседа Пољопривредне школе на Ратарском имању и приватног 

поседа долази до улице Адранске па њеном десном страном скреће према северу, 

пролази почетак улице Војводе Степе и улице Живојина Лазића-Солунца, долази до 

регулисаног потока, скреће ка истоку, сече Ибарску магистралу, па даље наставља 

границом КО Краљево и Јарчујак до улице Рудничке, скреће према југу левом страном 

улице Рудничке, пролази кроз тунел испод Адранске улице, скреће ка истоку, па 

границом између Пољопривредне школе на Ратарском имању и приватног поседа 

долази до улице Јована Дерока, скреће ка истоку и долази до правца где улица 

Војводе Мишића сече улицу Јована Дерока, скреће ка југу и десном страном улице 

Војводе Мишића иде ка прузи Краљево-Рашка, сече исту па продужава праволинијски 

секући улицу Карађорђеву долази до средине реке Ибар, скреће ка истоку где 

средином реке Ибар долази до почетне тачке описа;  

54. Месна заједница Стубал, која обухвата насељено место Стубал, односно 

кат.општину Стубал;  

55. Месна заједница Студеница, која обухвата насељена места Брезова, Врх, Долац, 

Ђаково и Засад, односно кат.општине Брезова, Врх, Долац, Ђаково и Засад;  

56. Месна заједница Тавник, која обухвата насељено место Тавник, односно 

кат.општину Тавник;  

57. Месна заједница Тепече, која обухвата насељено место Тепече;  

58. Месна заједница Толишница, која обухвата насељено место Толишница, односно 

кат.општину Толишница;  

59. Месна заједница Ушће, која обухвата Тадење, Плавце, Одмење, Зечевиће и 

насељено место Ушће, односно део кат. општина Ушће и Тадење;  

60. Месна заједница Хигијенски завод, која обухвата део града Краљева у следећим 

границама: почиње од улице Војводе Степе, скреће према западу левом страном 

улице Слободана Пенезића, пролази између имања Пољопривредне школе на  

Ратарском имању и приватног поседа, па долази до улице Адранске, скреће ка северу 

десном страном улице Адранске, прелази триангл, скреће на исток, па левом страном 

улице Војводе Степе иде ка граду, пролази почетак улице Тике Коларевића и долази 



                                                         

  

до улице Грдичке, иде према истоку, сече улицу Војводе Степе, скреће према југу 

десном страном улице Војводе Степе и долази до почетне тачке описа;  

61. Месна заједница Цветке, која обухвата насељено место Цветке, односно 

кат.општину Цветке;  

62. Месна заједница Центар, која обухвата део града Краљева у следећим границама: 

почиње од средине реке Ибар, где правац улице Хајдук Вељкове сече исти, па левом 

страном улице Хајдук Вељкове иде ка северу до паркинга код железничке станице, 

продужава праволинијски, сече колосеке железничких пруга, па долази до улице 

Индустријске испред улаза у стадион ФК „Слога“, скреће према истоку левом страном 

Индустријске улице, скреће према северу, провлачећи се између стадиона ФК „Слога“ 

и Хладњаче долази до улице Стадионске, која повезује град са Ромским насељем, 

скреће према југоистоку левом страном исте улице, затим скреће према северу до 

уласка у стари тунел, наставља даље ка истоку па продужава цевоводом који напаја 

Фабрику вагона водом, долази до потока Моравац, затим скреће ка западу десном 

страном потока Моравац, где долази до тромеђе КО Грдица, Сирча и Краљево, 

наставља даље у истом смеру, па долази до места где улица Ада сече поток испод 

мерно-регулационе станице „Гасовод“, скреће ка југу, сече постојећу Пекару, па улази у 

улицу Грдичку чијом десном страном иде ка западу до места где тунел сече улицу 

Грдичку, па скреће према југу, тунелом и пругом Краљево-Чачак до пружног прелаза 

иза ложионице, наставља даље десном страном улице Индустријске поред старог 

гробља, па долази до улице Зелена Гора, где њеном десном страном иде ка западу до 

уласка у Старо гробље, скреће на југ сече улицу Зелена Гора и улази у улицу Светог 

Николаја Жичког чијом десном страном долази до улице Цара Душана, па скреће ка 

истоку десном страном исте улице, а поред ОШ „Светозар Марковић“, долази до 

раскрснице улица Цара Душана и Олге ЈовичићРите, па десном страном улице Олге 

Јовичић-Рите иде ка југу, пролази поред зграде ОШ „IV краљевачки батаљон“ и Музеја 

и улази у улицу Чика Љубину где десном страном продужава до пресека са реком 

Ибар, па њеном средином продужава ка југоистоку до почетне тачке описа;  

63. Месна заједница Чибуковац, која обухвата део града Краљева у следећим 

границама: почиње од места где правац улице Војводе Мишића пресеца улицу Јована 

Дерока, скреће ка западу где десном страном улице Јована Дерока иде до почетка 

улице Рудничке, скреће ка северу, пролази поред Конфекције „Рудник“, па границом 

између поседа Пољопривредне школе на Ратарском имању и приватног поседа долази 

до улице Адранске, скреће на запад, пролази кроз тунел испод улице Адранске, затим 

на север где десном страном улице Рудничке долази до границе између кат.општина 

Краљево и Јарчујак, скреће ка северозападу, пресеца улицу Рудничку, па границом 

између КО Краљево и Јарчујак долази до улице Јована Бојовића скреће ка истоку, где 

левом страном улице Јована Бојовића долази до стоваришта „Машинац“, па скреће ка 

југу, пресеца Ибарску магистралу и долази до к.п.број 283/1 КО Чибуковац, па скреће 



                                                         

  

на исток, па према југу где границом између КО Краљево и Чибуковац долази до 

Ибарске магистрале, пресеца исту и скреће ка југу до улице Чибуковачке, скреће ка 

западу где десном страном улице Чибуковачке иде до раскрснице са улицом II 

чибуковачком, скреће ка југу, пролази кроз пропуст на железничкој прузи Краљево-

Рашка, иде даље потоком који одводи воду из „Пањевца“, долази до пропуста испод 

Ибарске магистрале, пролази кроз њега, силази на средину реке Ибар, скреће на 

исток, па реком Ибар долази до места где праволинијски улица Војводе Мишића 

пресеца реку Ибар, скреће на север, пресеца улицу Карађорђеву и железничку пругу 

Краљево-Рашка, па левом страном улице Војводе Мишића иде до улице Јована 

Дерока, пресеца исту и долази до почетне тачке описа;  

64. Месна заједница II чибуковачка чета, која обухвата део кат.општине Краљево и 

кат.општине Чибуковац у следећим границама: полази од средине реке Ибар па иде на 

север постојећим потоком који одводи воду са „Пањевца“ у Ибар, пролази кроз пропуст 

на Ибарској магистрали, наставља потоком до пропуста на железничкој прузи 

КраљевоРашка, пролази кроз исти, долази до раскрснице улице Чибуковачке и II 

чибуковачке, наставља границом приватних поседа те долази до к.п.број 242/10 КО 

Чибуковац која се граничи са војним кругом, скреће ка западу границом војног круга и 

приватног поседа, долази до пута где скреће на север до границе између КО 

Чибуковац и Јарчујак, скреће ка југу наведеном границом пресеца пут, па његовом 

левом страном иде на запад, затим на север до улице Гаврила Карапанџића Гаја, 

скреће на запад, па левом страном наведеног пута иде ка војном полигону, долази до 

тромеђе између КО Чибуковац, Дракчићи и Конарево, продужава према југоистоку 

границом између КО Чибуковац и Конарево, прелази железничку пругу Краљево-

Рашка, затим Ибарску магистралу па даље наведеном границом долази до средине 

реке Ибар, скреће на исток, па средином реке Ибар долази до почетне тачке описа;  

65. Месна заједница Чукојевац, која обухвата насељено место Чукојевац, односно 

кат.општину Чукојевац;  

66. Месна заједница Шумарице, која обухвата насељено место Шумарице. 

Образовање, промена подручја и укидање месне заједнице  

Промена подручја месне заједнице подразумева измену граница подручја. 

Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више 

постојећих месних заједница.Нова месна заједница се образује спајањем две или више 

постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из једне или више 

постојећих месних заједница у нову месну заједницу. 

Предлог за образовање, промену подручја или укидање месне заједнице могу 

поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог 

односи, најмање једна трећина одборника и Градско веће. Предлог се Скупштини 

града у писаном облику и садржи опис подручја месне заједнице према постојећим 



                                                         

  

границама, образложење разлога из којих се предлаже образовање, промена подручја 

или укидање месне заједнице, опис промена подручја, потписе подносилаца предлога 

и навођење лица представника предлагача. 

Уколико захтев за измену подручја МЗ подносе грађаникоји имају пребивалиште 

на подручју на које се предлог односи, предлог се подноси преко организационе 

јединице Градске управе надлежне за рад са месним заједницама, која по пријему 

предлога прибавља податак о броју бирача са пребивалиштем на подручју на које се 

предлог односи. На основу добијених података, организациона јединица Градске 

управе надлежна за рад са месним заједницама утврђује да ли је предлог поднет од 

прописаног броја бирача, и исти доставља Скупштини града, са податком о броју 

бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи. Уколико предлог није 

поднет од прописаног броја бирача, организациона јединица Градске управе надлежна 

за рад са месним заједницама доставља представнику предлагача податке о броју 

бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи и обавештење да је 

потребно да у року од три дана од дана пријема обавештења  допуни предлог 

потписима бирача.Ако представник предлагача у остављеном року не допуни предлог, 

исти неће бити разматран. Уколико Градско веће није подносилац предлога за 

образовање, промену подручја или укидање месне заједнице, Скупштина града 

прибавља претходно мишљење Градског већа о предложеној промени.Скупштина 

града, уз претходно прибављено мишљење грађана на које се предлог односи, 

одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању 

месних заједница. Одлука се доноси већином гласова од укупног броја одборника. Пре 

доношења одлуке Скупштина града прибавља мишљење грађана са подручја на 

које се промена односи преко организационе јединице Управе надлежне са рад 

са месним заједницамаодржавањем јавних расправа, отворених састанака, 

трибина и презентација са грађанима. 

Месна заједница има следећа права и дужности:  

-стара се о задовољавању потреба грађана од непосредног интереса за 

грађане;  

-спроводи хуманитарне акције на својој територији; -стара се о реализацији 

уведеног самодоприноса и увођења новог; 

 -сарађује са јавним предузећима и установама и учествује у радњама које се 

предузимају у циљу побољшања услова живота грађана у месној заједници;  

-сарађује са Градском управом и другим државним органима;  

-стара се о задовољавању потреба и интереса у области цивилне заштите, 

организује, спроводи заштиту и обавља све неопходне послове у случајевима 

елементарних и других непогода на територији месне заједнице и ублажавања 



                                                         

  

последица у сарадњи са надлежним органима Града, у складу са законом и одлукама 

органа Града;  

-организује зборове грађана, јавне расправе, анкете и покреће иницијативе за 

питања од непосредног интереса за грађане; 

 -обавља послове које јој повери Град у складу са законом, одлукама и другим 

општим актима и 

 -обавља друге послове утврђене статутом месне заједнице, овом одлуком и 

другим актима.  

Послове правне заштите имовинских права и интереса месне заједнице врши 

Градско правобранилаштво града Краљева.  

Рад органа месне заједнице мора да буде јаван.Јавност рада месних заједница, 

по правилу, обезбеђује се: 

- обавезним јавним расправама о предлогу финансијског плана месне 

заједнице,завршном рачуну месне заједнице, годишњем извештају о раду савета 

месне заједнице, као и другим питањима када о томе одлучи општина, 

- обавезним истицањем на огласној табли дневног реда и материјала за седницу 

саветамесне заједнице, предлога одлука месне заједнице, усвојених одлука и 

других аката,обавештавањем грађана о седницама савета месне заједнице, 

зборовима грађана идругим скуповима, 

- правом грађана да, у складу са статутом месне заједнице остварују увид у 

записнике и акте савета месне заједнице, да присуствују његовим седницама, 

- издавањем билтена, сарадњом са медијима, постављањем интернет 

презентације,постављањем огласних табли и организовањем јавних расправа. 

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју 

месне заједнице. Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима 

непосредног и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са 

статутом месне заједнице. Сваки пунолетан пословно способан грађанин са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице има право да бира и да буде биран у 

савет месне заједнице. Савет месне заједнице може имати најмање 5, а највише 11 

чланова.  

Број чланова савета утврђује се Статутом месне заједнице, а  одређује се у 

складу са бројем бирача са подручја месне (до 500 бирача савет чини 5 чланова,од 

501 до 1000 бирача савет чини 7 чланова, од 1001-3000 бирача савет чини 9 чланова и 

преко 3000 бирача савет чини 11 чланова). Приликом избора чланова савета води се 

рачуна о територијалном принципу, тако да свако насељено место бира своје чланове 

савета. У сеоским месним заједницама које су основане за једно насељено место и у 

градским месним заједницама избор чланова савета месне заједнице врши се по 

правилу тако што се утврђује јединствена изборна листа кандидата за цело подручје 



                                                         

  

месне заједнице.Статутом месне заједнице може се прописати да поједини засеоци 

или делови градске месне заједнице имају своје чланове у савету месне заједнице. 

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града. Избор 

члана савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.  

Изборе за чланове савета месне заједнице спроводе Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница, бирачке комисије и 

Другостепена изборна комисија. 

Изборну комисију чине председник и најмање шест чланова које именује 

Скупштина града, на предлог одборничких група у Скупштини града, сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини града. Састав Изборне комисије мора да одражава 

политичку структуру Скупштине у погледу одборничких група. Ниједна одборничка 

група не може имати више од половине чланова Изборне комисије.  

Бирачку комисију чине председник и два члана. Изборна комисија именује 

председника, чланове и заменике председника и чланова бирачке комисије на предлог 

одборничких група у Скупштини града, сразмерно броју одборника које имају у 

Скупштини града, најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање избора. 

Ниједна одборничка група не може имати више од половине чланова бирачке комисије. 

Чланови бирачке комисије могу бити само грађани који имају изборно право, као и 

пребивалиште на територији Града. Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, 

обезбеђује правилност и тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком 

месту и обавља друге послове у складу са Упутством и овом одлуком. Бирачка 

комисија се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. Ближа 

правила о раду бирачке комисије одређује Изборна комисија доношењем Упутства.  

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата 

избора. Прву конститутивну седницу савета месне заједнице сазива председник савета 

месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања 

коначних резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији 

новоизабрани члан савета. Конститутивном седницом председава најстарији члан 

савета месне заједнице.  Конститутивна седница се може одржати ако присуствује 

већина од укупног броја чланова савета месне заједнице.  

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају 

чланови савета, из реда чланова савета тајним гласањем, већином гласова од укупног 

броја чланова савета. Председник савета месне заједнице из претходног сазива дужан 

је да у писaној форми изврши примопредају пописа имовине са свим правима и 

обавезама месне заједнице на дан примопредаје.  



                                                         

  

Савет месне заједнице:  

1) доноси статут месне заједнице;  

2) предлаже финансијски план месне заједнице и програме развоја месне 

заједнице;  

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице;  

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне 

заједнице;  

5) предлаже и спроводи мере за развој и унапређење комуналних и других 

делатности на подручју месне заједнице, а нарочито:  

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,  

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, некатегорисаних путева и улица 

на територији месне заједнице, 

 - у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским 

органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као 

и иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса,  

- сарађује са органима града на стварању услова за рад предшколских установа 

и основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце,  

- заштиту и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката 

на подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

Града;  

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима 

која су од интереса за грађане месне заједнице;  



                                                         

  

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и 

спроводи закључке зборова грађана;  

9) образује радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у 

складу са законом и статутом месне заједнице;  

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од 

елементарних непогода и другим ванредним ситуацијама у циљу отклањања и 

ублажавања последица;  

11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на 

стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту;  

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју;  

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао 

мандат и покреће иницијативу за избор новог члана Савета месне заједнице;  

14) доноси Пословник о свом раду;  

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом 

града, актом о оснивању месне заједнице или другим прописима Скупштине града.  

Одлуком Скупштине града, у складу са законом, може се појединим или свим 

месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Града, уз 

обезбеђивање за то потребних средстава.  

Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и 

чланова других органа месне заједнице не подразумева стварање додатних 

финансијских обавеза месној заједници.  

Савет месне заједнице може се распустити ако:  

1) не заседа дуже од три месеца, односно у том року не достави записник о 

одржаној седници савета месне заједнице организационој јединици Градске управе 

надлежној за рад са месним заједницама;  

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања 

коначних резултата избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог 

разрешења, односно подношења оставке, односно у том року не достави записник са 

седнице на којој је изабран председник савета месне заједнице организационој 

јединици Градске управе надлежној за рад са месним заједницама;  

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине града и не 

достави га организационој јединици Градске управе надлежној за рад са месним 

заједницама у року дефинисаном чланом Одлуком.  



                                                         

  

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне 

заједнице обавља повереник Града кога именује Скупштина града, истовремено са 

доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице.  

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у 

циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице. 

Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова радних тела, 

надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за њихов рад.  

Месна заједница предлаже финансијски план у складу са одлуком о буџету 

Града. У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи 

месне заједнице. Месна заједница предлаже финансијски план за једну 

календарску годину у року од 15 дана од дана усвајања одлуке о буџету Града, на 

који сагласност даје Градска управа уз претходно прибављено мишљење 

Градског већа. У случају образовања нове месне заједнице, нова месна заједница 

предлаже финансијски план у року од 15 дана од дана усвајања одлуке о буџету 

Града, односно одлуке о измени и допуни одлуке о буџету Града. Савет месне 

заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. Председник 

савета месне заједнице је одговорно лице за преузимање обавеза и издавање 

налога за плаћање, у складу са одлуком о буџету Града. 

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

достави Градском већу извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 

годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је град пренео. Контролу 

материјално-финансијског пословања месне заједнице врши организациона јединица 

Градске управе надлежна за рад са месним заједницама, као и буџетска инспекција 

Града. 

Савет месне заједнице је дужан да у поступку припреме одлуке о буџету Града, 

односно одлуке о измени и допуни одлуке о буџету Града, достави предлог обима 

финансијских средстава потребних за наредну годину у роковима које одреди Градска 

управа, у складу са законом.  

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког 

интереса са другим месним заједницама на територији Града, о чему одлучује савет 

месне заједнице. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Градом и његовим органима, 

јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са 

територије града. Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, 

хуманитарним и другим организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

Грађани у раду месне заједнице непосредно учествују путем: грађанске иницијативе, 



                                                         

  

збора грађана и референдума. Начин непосредног учешћа грађана у раду месне 

заједнице уређује се статутом месне заједнице, у складу са законом и Статутом града. 

Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса 

остварују своја права: на збору грађана, референдумом и преко изабраних 

представника у органима месне заједнице. 

Збор грађана расправља и даје предлоге: 

- о програму којим се утврђују извори и начин обезбеђивања 

укупнихфинансијскихсредстава за реализацију пројеката који су предмет 

одлуке о самодоприносу, 

- о извештају о раду савета месне заједнице, 

- о урбанистичким плановима чија се примена односи на подручје месне 

заједнице, 

- о питањима из делокруга рада скупштине општине, односно града за коју се 

тражирасправа на зборовима грађана, и 

- о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне 

заједнице. 

Збор грађана се сазива за насељено место или део насељеног места, 

који може бити :улица, део насеља, подручје месне заједнице. 

Одлуком о месним заједницама и другим облицима месне самоуправе 

прописана је и обавеза савета месне заједнице да сазове збор грађана и када 

то затраже : председник општине, односно градоначелник, председник 

скупштине општине, односно града или када то захтева одређен број 

пунолетних грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице за 

које се збор сазива, као и када то затражи одређен број одборника. 

Референдумом грађани месне заједнице одлучују о питањима која су 

законом и статутомодређена, као и о питањима из надлежности скупштине 

општине, односно града за које тоскупштина одлучи. 

 

НАПОМЕНА: У припреми је нова одлука о образовању и одређивању подручја 

месних заједница којим је предвиђено гашење две месне заједнице, као и 

формирање две нове градске месне заједнице. 

 

 

 



                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

  

4. Преглед основних података о месним заједницама на 

територији града Краљева 

 
Град Краљево захвата површину од  1529 км2, а по Попису из 2011. Године има 

укупно 125.488 становника, од чега 61.585 мушкараца и 63.903 жена, просечне 

старости 41,9 година.  

 

Табела 1. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2012. 

 Град Краљево Рашки округ 

Број насеља 92 359 

Просечна величина насеља (км2) 16,6 10,9 

Број градских насеља 6 12 

Број осталих насеља 86 347 

Број катастарских општина 84 305 

Просечна величина катастарске општине 

(км2) 

18.21 12.86 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2013, 

табела 1-1  

 
Слика 1: Територија Града Краљева 

 

Табела 2.Структура становништва према типу насеља, Пописи 2002.и 2011. год 

 Попис 2002. Године Попис 2011. Године 

Град Краљево Град Краљево 



                                                         

  

Број Учешће (%) Број Учешће (%) 

Градско 

становништво 
62.922 51.70 68.749 54,80 

Остало 

становништво 
58.785 48.30 56.739 45,20 

Укупно 

становништво 
121.707 100 125.488 100 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002, Становништво, књига 2 и Попис 

2011.године, Старост и пол, књига 2 

 

Градско становништво Краљева по попису 2011. године обухватало је 68.749 

становника, односно 54,80% укупног становништва града, док је остало становништво 

(приградског и руралног подручја)је обухватало 56.739 становника, што чини 45,20% 

укупног броја становништва. 

 

 

ПРЕГЛЕД БРОЈА СТAНОВНИКА ПО НАСЕЉИМА (МЗ)  ПО ПОЛУ И СТАРОСТИ                                     

ГРАД КРАЉЕВО                                             
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

Пол 
Свега 
становника 
(3+4+5+6+7) 

К а т е г о р и ј а   
Пунолетно 
становништво 

3 4 5 6 7 

do 6 7 - 14 15 - 45 46 - 64 preko 65 

Краљево – град С 125488 6.949 11.807 47.925 35.966 22.841 102405 

  М 61585 3.612 6.155 24.354 17.442 10.022 49602 

  Ж 63903 3.337 5.652 23.571 18.524 12.819 52803 

Градска С 68749 4.044 6.793 27.462 19.424 11.026 55407 

  М 33214 2.117 3.554 13.713 9.104 4.726 26261 

  Ж 35535 1.927 3.239 13.749 10.320 6.300 29146 

Остала С 56739 2.905 5.014 20.463 16.542 11.815 46998 

  М 28371 1.495 2.601 10.641 8.338 5.296 23341 

  Ж 28368 1.410 2.413 9.822 8.204 6.519 23657 

Адрани С 2232 110 212 820 682 408 1847 

  М 1136 58 117 439 331 191 927 

  Ж 1096 52 95 381 351 217 920 

Бапско Поље С 248 16 20 91 71 50 205 

  М 123 10 12 45 36 20 98 

  Ж 125 6 8 46 35 30 107 

Баре С 349 15 21 111 112 90 300 

  М 173 7 11 54 59 42 148 

  Ж 176 8 10 57 53 48 152 

Богутовац С 448 19 39 131 153 106 379 

  М 233 7 19 72 86 49 200 

  Ж 215 11 21 59 67 57 179 

Брезна С 77 4 3 18 22 30 68 

  М 42 0 2 13 11 16 39 

  Ж 35 3 2 5 11 14 29 

Бресник С 115 3 3 25 41 43 107 



                                                         

  

  М 64 1 2 18 24 19 60 

  Ж 51 2 1 7 17 24 47 

Буковица С 540 27 46 180 143 144 447 

  М 279 13 25 102 76 63 227 

  Ж 261 14 21 78 67 81 220 

Витановац С 1524 74 145 559 434 312 1251 

  М 759 38 70 300 215 136 619 

  Ж 765 36 75 259 219 176 632 

Витковац С 714 37 55 227 210 185 603 

  М 345 17 30 123 97 78 284 

  Ж 369 19 26 104 113 107 319 

Врба С 1366 69 137 533 371 256 1099 

  М 676 32 76 268 190 110 537 

  Ж 690 37 61 265 181 146 562 

Врдила С 853 41 63 297 258 194 728 

  М 411 22 25 151 132 81 355 

  Ж 442 18 39 146 126 113 373 

Гледић С 251 8 12 73 80 78 223 

  М 124 2 6 43 35 38 112 

  Ж 127 6 6 30 45 40 111 

Годачица С 924 45 81 333 237 228 773 

  М 456 20 38 164 124 110 387 

  Ж 468 25 43 169 113 118 386 

Гокчаница С 491 16 29 126 173 147 444 

  М 257 8 12 72 95 70 236 

  Ж 234 8 17 54 78 77 208 

Грдица С 819 45 84 341 205 144 659 

  М 399 25 48 170 102 54 310 

  Ж 420 20 36 171 103 90 349 

Драгосињци С 656 34 70 237 183 132 523 

  М 342 16 45 129 91 61 266 

  Ж 314 18 25 108 92 71 257 

Дракчићи С 627 27 58 224 188 130 511 

  М 330 15 34 121 101 59 261 

  Ж 297 11 25 103 87 71 250 

Дрлупа С 120 8 11 29 34 38 99 

  М 66 6 8 17 20 15 50 

  Ж 54 2 3 12 14 23 49 

Жича С 4972 295 481 1.952 1.414 830 4035 

  М 2487 157 250 1.019 689 372 1989 

  Ж 2485 137 232 933 725 458 2046 

Заклопача С 1165 72 106 471 327 189 933 

  М 569 35 51 234 169 80 457 

  Ж 596 37 55 237 158 109 476 

Закута С 144 1 8 38 51 46 134 



                                                         

  

  М 75 1 4 26 24 20 70 

  Ж 69 0 4 12 27 26 64 

Замчање С 20 0 2 2 7 9 18 

  М 11 0 1 1 5 4 10 

  Ж 9 0 1 1 2 5 8 

Јарчујак С 786 53 89 291 207 146 621 

  М 403 32 47 146 105 73 316 

  Ж 383 22 41 145 102 73 305 

Каменица С 160 7 17 45 56 35 132 

  М 82 2 10 26 27 17 67 

  Ж 78 5 7 19 29 18 65 

Кованлук С 2287 121 209 892 674 391 1868 

  М 1116 59 99 450 330 178 918 

  Ж 1171 62 110 442 344 213 950 

Ковачи С 1255 67 112 488 391 197 1051 

  М 616 34 56 251 181 94 519 

  Ж 639 33 56 237 210 103 532 

Конарево С 3745 217 368 1.489 1.049 622 3018 

  М 1853 113 191 737 527 285 1471 

  Ж 1892 104 177 752 522 337 1547 

Краљево   г С 64175 3.798 6.391 25.829 18.142 10.015 51633 

  М 31013 1.993 3.350 12.868 8.474 4.328 24479 

  Ж 33162 1.805 3.041 12.961 9.668 5.687 27154 

Лађевци С 1074 50 82 370 313 259 903 

  М 525 28 41 183 170 103 444 

  Ж 549 22 41 187 143 156 459 

Лазац С 695 28 62 189 218 198 588 

  М 346 18 33 97 111 87 290 

  Ж 349 11 28 92 107 111 298 

Лешево С 293 17 24 94 89 69 249 

  М 149 8 12 50 48 31 128 

  Ж 144 9 12 44 41 38 121 

Лопатница С 255 8 17 70 62 98 223 

  М 118 7 8 37 26 40 103 

  Ж 137 1 9 33 36 58 120 

Маглич С 34 0 2 8 8 16 32 

  М 15 0 1 4 2 8 14 

  Ж 19 0 1 4 6 8 18 

Матаруге С 442 28 36 170 130 78 363 

  М 214 17 14 85 63 35 174 

  Ж 228 11 22 85 67 43 189 

Матарушка Бања С 2950 140 260 995 799 756 2450 

  М 1396 71 134 517 389 285 1128 

  Ж 1554 69 126 478 410 471 1322 

Мељаница С 158 9 14 53 47 35 132 



                                                         

  

  М 82 4 6 31 25 16 71 

  Ж 76 5 8 22 22 19 61 

Метикош С 722 29 79 278 207 129 582 

  М 361 10 41 144 106 60 293 

  Ж 361 19 38 134 101 69 289 

Милавчићи С 376 13 31 115 124 93 323 

  М 196 8 17 57 70 44 168 

  Ж 180 5 14 58 54 49 155 

Милаковац С 501 29 45 171 142 114 413 

  М 253 21 25 83 66 58 201 

  Ж 248 8 20 88 76 56 212 

Милочај С 1019 40 100 363 283 233 837 

  М 506 19 55 176 151 105 410 

  Ж 513 21 45 187 132 128 427 

Мланча С 470 14 29 146 156 125 411 

  М 238 8 15 80 80 55 206 

  Ж 232 6 14 66 76 70 205 

Мрсаћ С 1307 65 112 469 413 248 1091 

  М 652 34 62 249 199 108 537 

  Ж 655 31 50 220 214 140 554 

Мусина Река С 251 10 18 92 80 51 217 

  М 124 4 6 47 41 26 111 

  Ж 127 6 12 45 39 25 106 

Обрва С 653 31 65 226 182 149 525 

  М 329 19 42 115 89 64 257 

  Ж 324 13 22 111 93 85 268 

Опланићи С 899 61 71 303 258 206 742 

  М 445 33 41 158 124 89 360 

  Ж 454 28 30 145 134 117 382 

Петропоље С 242 3 21 78 64 76 210 

  М 113 2 12 34 36 29 96 

  Ж 129 1 9 44 28 47 114 

Печеног С 367 16 23 122 111 95 320 

  М 182 5 11 71 59 36 164 

  Ж 185 11 12 51 52 59 156 

Полумир С 793 40 71 284 240 158 665 

  М 408 21 36 153 124 74 343 

  Ж 385 19 35 131 116 84 322 

Поповићи С 307 22 23 105 97 60 258 

  М 151 10 11 58 49 23 129 

  Ж 156 11 13 47 48 37 129 

Прогорелица С 882 55 57 312 272 186 743 

  М 447 34 25 176 138 74 369 

  Ж 435 21 32 136 134 112 374 

Раваница С 711 36 69 272 174 160 581 



                                                         

  

  М 360 18 33 138 85 86 293 

  Ж 351 18 36 134 89 74 288 

Ратина С 3210 214 347 1.277 887 485 2539 

  М 1638 123 186 653 454 222 1273 

  Ж 1572 91 161 624 433 263 1266 

Рибница С 1624 105 143 638 483 255 1324 

  М 805 52 71 328 241 113 654 

  Ж 819 53 72 310 242 142 670 

Роћевићи С 894 29 49 250 280 286 790 

  М 451 11 25 145 136 134 402 

  Ж 443 19 23 105 144 152 388 

Рудно С 626 26 47 190 177 186 531 

  М 313 11 20 97 93 92 269 

  Ж 313 14 28 93 84 94 262 

Савово С 79 1 3 9 26 40 75 

  М 35 0 2 5 14 14 33 

  Ж 44 1 1 4 12 26 42 

Самаила С 1466 64 122 509 424 347 1231 

  М 731 30 70 274 219 138 603 

  Ж 735 34 52 235 205 209 628 

Сибница С 199 7 12 62 59 59 172 

  М 93 4 5 32 30 22 81 

  Ж 106 3 7 30 29 37 91 

Сирча С 1338 56 98 463 415 306 1142 

  М 667 27 53 240 203 144 562 

  Ж 671 29 45 223 212 162 580 

Стубал С 1198 55 108 419 318 298 1003 

  М 597 31 57 217 168 124 491 

  Ж 601 24 51 202 150 174 512 

Студеница С 819 26 35 217 278 263 739 

  М 433 14 19 129 146 125 392 

  Ж 386 12 16 88 132 138 347 

Тавник С 1148 51 110 400 323 264 958 

  М 573 27 54 207 166 119 476 

  Ж 575 24 56 193 157 145 482 

Тепече С 120 3 4 22 42 49 112 

  М 65 2 4 14 21 24 59 

  Ж 55 1 0 8 21 25 53 

Толишница С 195 8 12 55 55 65 173 

  М 103 5 6 31 31 30 91 

  Ж 92 3 6 24 24 35 82 

Трговиште С 21 0 0 1 5 15 21 

  М 10 0 0 1 0 9 10 

  Ж 11 0 0 0 5 6 11 

Ушће С 2.192 106 201 823 689 373 1.805 



                                                         

  

  М 1.117 54 101 432 371 159 919 

  Ж 1.075 51 101 391 318 214 886 

Цветке С 977 61 83 354 260 219 803 

  М 492 31 41 191 128 101 400 

  Ж 485 30 42 163 132 118 403 

Чибуковац С 1330 92 114 542 387 195 1083 

  М 647 39 57 276 183 92 531 

  Ж 683 54 56 266 204 103 552 

Чукојевац С 1089 54 86 372 335 242 927 

  М 525 23 38 193 166 105 455 

  Ж 564 30 49 179 169 137 472 

Шумарице С 499 20 48 185 139 107 410 

 



                                                         

  

 
 



                                                         

  

 

Морфолошки гледано са становишта структуре насеља, на територији града 

Краљева разликујемо следеће типове: разбијени, полузбијени, збијени тип и урбано 

подручје.  

 

 

 
 

Размештај насеља у граду Краљево је дисперзан и условљен је плодним и 

равничарским земљиштем у долини Западне Мораве, Ибра и Груже, односно 

брдовитим и планинским теренима града.На развој села је значајно утицала 

саобраћајна повезаност и близина важнијих саобраћајница. 

Највећи број насеља (42) се налази у долини река, на надморској висини до 300 

метара.Она популационо учествују у укупном броју становника са 87.2%.Села у долини 

Западне Мораве су по површини највећа, саобраћајно су најбоље повезана, а и 

привредно најразвијенија. 

Насеља на заравни, на надморској висини од 300–800m има 41.Ова насеља 

учествују са својом популацијом у укупној популацији града Краљева са 11.5%. 

Преостала насеља (у којима живи око 1.3% од укупног броја становника ) се 

налазе на подручјимаизмеђу 800m до 1700m надморске висине.  

По броју становника и привредној развијености села на заравни и планинска села 

заостају за селима у долини Западне Мораве. 

 

Анализирајући резултате два последња Пописа (2002. и 2011. године) може се 

закључити да је само у 14 насеља, углавном приградских, дошло до повећања броја 

63%

26%

11%

МОРФОЛОШКА СТРУКТУРА НАСЕЉА ГРАДА 
КРАЉЕВА

насеља разбијеног типа насеља збијеног типа разређено збијени тип



                                                         

  

становника (Адрани, Врба, Грдица, Жича, Заклопача, Кованлук, Конарево, Краљево, 

Матаруге, Матарушка Бања, Метикоши, Поповићи, Ратина и Чибуковац), док се у 

осталих 78 насеља бележи пад броја становника. На основу наведеног може се 

закључити да је дошло до смањења броја становника на већем делу територије града 

Краљева, углавном на руралном подручју, док је до повећања броја становника дошло 

искључиво у централном градском подручју, што указује на тренд одлива 

становништва са сеоског подручја.  

 

Одлив становништва са села у град је општи тренд у Србији, а разлоге пре 

свега можемо пронаћи у пропадању сеоске економије, лошој инфраструктурној 

опремљености и недостатку услова за основни животни стандард. 

 



                                                         

  

Слика 2: Приказ смањења броја становника по насељима у процентима у периоду од 2002-

2011. године 

 

 Сеоска насеља на подручју града Краљева карактерише депопулација, 

деаграризација, концентрација, поларизација и урбанизација. 

 

На основу статистичких података уочава се процес старења села. Радно 

способно становништво на селу је старо преко 50 година (просечна старост на нивоу 

општине Краљево је 44 године). Развојно и демографски најугроженија су: мала села, 

нарочито она са 100 - 500 становника, села у брдским и планинским подручјима и села 

у периферним подручјима града.  

Постојећа привредна структура, размештај производних капацитета на 

територији града Краљева, као и развијеност комуналне инфраструктуре указује на 

недовољну примену еколошко-економских критеријума у развоју села.               

Локални проблеми сеоских средина се разликују од проблема града и начин 

њиховог решавања захтева посебан третман и анализу. 

 

Према карактеристикама пољопривредног земљишта и заступљености 

пољопривредне производње сеоског подручја одређена подручја сличних 

производних услова се могу груписати у мање целине. На основу природних 

карактеристика подручја и заступљене структуре производње разликују се следећа 

подручја:  

- подручје са доминантном сточарском производњом,  

- сточарско воћарско подручје,  

- ратарско повртарско подручје и  

- воћарско подручје. 



                                                         

  

 

Слика 3:Преглед насеља према најзначајнијим гранама пољопривредне производње 

Подручје са доминантном сточарском производњом обухвата Студенички 

реон, реон Гокчанице и Богутовца. На овом подручју живи 7.435 становника, односно 

5.92%. Ово подручје одликује: висока надморска висина (између 400 и 1500 mnm),          

разноврсност природних ресурса и биодиверзитета, значајан потенцијал шумских 

ресурса,заступљеност пашњачких површина и ливада, екстензиван начин производње, 

донекле расан састав стоке и све већи тренд развоја пчеларства. Део ових насеља 

смештени на заштићеним природним подручјима (Парк природе Голија, Резерват 

природе Голија Студеница, Предео изузетних одлика Жељин, Предео изузетних 

одлика Столови, Специјални резерват природе Гоч Гвоздац). Подручје одликује 

развијена сеоска туристичка понуда, посебно на подручју Рудна, Студенице, Лопатнице 

и Богутовца. 

Снабдевање водом на овом подручју је обезбеђено делом са сеоских водовода, 

а делом из сопствених, појединачних изворишта. Проблем представља и недостатак 



                                                         

  

изграђене канализационе мреже и система за пречишћавање отпадних вода, те је 

питање одвођења и третмана отпадних вода решено изградњом неадекватних, 

углавном водопропусних септичких јама. Такође, на овом подручју није успостављен 

систем селекције, сакупљања и одвођења комуналног отпада, што узрокује појаву 

дивљих депонија, а самим тим и на загађење и деградирање животне средине. У 

малом броју насеља на одређеним локацијама (насеља Рудно и Богутовац) ЈКП 

Чистоћа је поставила киштре капацитета 5м3 које се периодично празне. 

Анализирајући стање комуналне инфраструктуре уочава се да је у циљу даљег 

развоја одрживог туризма неопходно обезбедити потребну комуналну инфраструктуру, 

која ће обезбедити заштиту животне средине и смањити негативан утицај делатности 

на животну средину. Уређењем комуналне инфраструктуре обезбеђују се услови за 

заштиту и очување животне средине, што свакако утиче и на очување квалитета 

туристичке понуде. 

 

Подручје сточарско – воћарске производње обухвата Котленички и Гледићки 

реон. 

Према наведеном на подручју на коме је доминантна сточарска и воћарска 

производња живи 7.686 становника, што представља око 6,1% укупног броја 

становника. 

Ово подручје се одликује:природним карактеристикама погодним за производњу 

воћарских култура (на јужним, присојним странама), с традицијом у производњи шљива 

и јабука, високом надморском висином,  заступљеношћу пашњака и ливада, 

екстензивним начином производње. 

На Котленичком реону је развијена прехрамбена прерађивачка делатност, 

посебно у области прераде меса и млека (око 5 локалних привредника који 

запошљавају преко 500 радника), међутим проблем са којим се сусрећу и грађани и 

привредници овог подручја је недостатак водоводне и канализационе инфраструктуре. 

Поред отежених услова за пословање, недостатак инфраструктуре значајно утиче на 

загађење животне средине посебно водних ресурса. 

Са друге стране Гледићки реон се сусреће са поплавама изазваним великим 

водама и изливањем бујичних потока.  

Као и друга сеоска подручја проблем представља недостатак безбедног 

водоснабдевања мештана, загађење природног окружења отпадним водама, дивљим 

депонијама, неконтролисаном употребом хемијских средстава у пољопривреди и сл. У 

овом реону у насељима Лађевци, Печеног, Раваница и Витковац постављено је 5 

киштри за сакупљање отпада, које се периодично празне. 

Део ових насеља је смештен непосредно уз регионалне саобраћајнице, што 

обезбеђује добру саобраћајну повезаност, док је за остала насеља неопходна боља 

уређеност локалних саобраћајница. 

Подручје ратарско- повртарске производње обухвата насеља: Самаила, Бапско 

Поље, Мрсаћ, Мусина Река, Обрва,Адрани, Јарчујак, Дракчићи, Чибуковац, Конарево, 

Жича, Матаруге, Матарушка Бања, Рибница, Ковачи, Метикоши, Ратина, Врба, Грдица, 



                                                         

  

Витановац, Чукојевац, Стубал, Милочај, Поповићи, Опланићи, Сирча, Драгосињци, 

Милавчић, Заклопача, Шумарице, Кованлук. На овом подручју живи 42.362 становника 

што чини 33,75% укупног броја становника. 

 

Ово подручје се одликује релативно малом надморском висином,  равничарским 

крајем испресецаним већим или мањим рекама у моравском и ибарском сливу који 

највише погодује за производњу ових култура и даје могућност за потпуну примену 

агротехничких мера обзиром да се ради о алувијалном педолошком саставу 

земљишта. 

Насеља овог реона су концентрисана по ободном делу града Краљева (10 – 20 

км од центра), и углавном их одликује добра саобраћајна повезаност. Као и остала 

сеоска подручја у насељима овог реона такође недостаје комунална инфраструктура. 

Водоснабдевање се одвија са већег броја локалних водовода, који не представљају 

безбедан систем водоснабдевања и над којима није успостављен систем управљања, 

мониторинга и контроле. У одређеним насељима, вода са сеоског водовода је 

неисправна и није безбедна за употребу. Са друге стране постоје и насеља, као што је 

Врба, каја поседује уређен сеоски водовод, док поједина насеља која се налазе ближе 

централној зони града се снабдевају водом са градског система водоснабдевања. 

Такође, у појединим насељима постављене су киштре за одлагање комуналног отпада, 

чиме се допринело смањењу загађења животне средине услед неконтролисаног 

одлагања отпада. Проблем насеља у овом реону је неуређеност корита водотокова и 

атмосферских канала, услед чега при великим падавинама долази до плављења дела 

подручја. 

На овом подручју у насељима Обрва, Мрсаћ, Опланићи, Самаила, Конарево, 

Стубал, Метикоши, Драгосињци, Милочај и Ковачи је постављено укупно 11 киштри за 

сакупљање отпада. 

Према наведеном  у овом подручју, на коме живи и највећи проценат становника 

сеоског подручја делимично су решени комунални проблеми, а на основу разговора са 

грађанима кључни проблеми су водоснабдевање и одвођење отпадних вода. 

 

Подручје са доминантном воћарском производњомобухвата насеља: Роћевићи, 

Прогорелица, Пекчаница, Врдила, Буковица, Лазац. На овом подручју живи 3.796 

становника што чини 3% укупног броја становника. 

 Воћарскоподручјесе одликујеизванредним природним условима за воћарску 

производњу, заступљена је интензивна производња с трендом сталног усавршавања, 

хладњача за воће лоцирана је у овом реону (Врдила). 

Проблем овог подручја представља недостатак комуналне инфраструктуре. 

Недостатак система за одвођење и пречишћавање отпадних вода и сакупљање 

комуналног отпада утиче на загађење животне средине, посебно воде и земљишта. У 

насељима Буковица, Роћеевићи, Прогорелица и Врдила је постављено 5 киштри. 

Такође, проблем овог подручја је недостатак система безбедног водоснабдевања 



                                                         

  

грађана. Такође, проблем овог подручја представља недовољна уређеност 

саобраћајница што је основ за даљи развој воћарске производње. 

 

 

 

  

5. ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

КРАЉЕВА 

У складу са Законом о локалној самоуправи и статутима општина и градова, 

средства за рад месне заједнице обезбеђују се из средстава утврђених 

Одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и самодопринос,  

донација и  прихода које месна заједница, оствари својом активношћу. 

Статутима је прописана и обавеза месних заједница да доносе финансијске 

планове на који сагласност даје Градско веће. Месне заједнице су у обавези да 

средства распоређује и троши у складу са финансијском планом, а коначан 

обрачун ових средстава врши се завршним рачуном у складу са законом. Савет 

месне заједнице је дужан да достави надлежном органу града и извештај о 

свом раду и реализацији програма за претходну годину, као и извештај о 

коришћењу средстава која су им пренета. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше 

законом одређени органи, као и буџетска инспекција града. 

На територији града Краљева, месне заједнице у року који у року који 

одреди град, на прописаним обрасцима, достављају захтеве за финансирање 

комуналних радова и то по врсти радова за следеће области: 

1. Суфинансирање радова на асфалтирању улица и путева, 

2. Изградњу НН електромреже, 

3. Изградњу јавне расвете, 

4. Изградњу колектора фекалне канализације и водоводне мреже, 

5. Одржавање локалних путева, 

6. Санацију објеката МЗ (Домова културе и канцеларија), 

7. Израду пројектне документацију, 

8. Уређивање месних гробаља и пратећих објеката на гробљима, 

9. Организовање културних и спортских манифестација. 



                                                         

  

Прилог: Преглед захтева месних заједница за 2021. Годину. 

На основу овако поднетих захтева у Одлуци о буџету града Краљева планирају 

се средства за рд месних заједница за текућу годину, и то у разделу 5. Глава 15 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. 

 

Извод из буџета града Краљева за 2021. Годину 

 

Извод из буџета града Краљева за 2020. годину 



                                                         

  

 

Извод из буџета града Краљева за 2019 годину 

Уочава се да се на годишњем нивоу за финансирање месних заједница издваја 

око 10 до 14 милиона динара, за следеће економске класификације: 

421 – Стални трошкови 

423 – услуге по уговору 

424 – специјализоване услуге, 

425 – текуће поправке и одржавање, 

426 – материјал, 

482 – порези, обавезне таксе и  одржавање, 

483 – новчане казне и пенали по решењу суда, 

511 – у оквиру позиције 174 – Домови културе 

512 – Машине и опрема. 

Након доношења Одлуке о буџету града Краљево, начелник Градске управе 

подноси Градском већу предлог расподеле средстава месним заједницама. 

Градско веће даје сагласност на решење о расподели средстава месним 

заједницама. 



                                                         

  

 



                                                         

  

 

 

 

Уочава се да се око 50% опредељених средстава користи за сталне 

трошкове месних заједница. Веома важно је да у комплетном процесу 

расподеле средстава не постоје јасни критеријуми, на основу којих се доноси 

Одлука о расподели средстава, већ се иста расподељују на основу захтева и 

слободне процене надлежних органа. 



                                                         

  

 Кад је у питању финансирање инфраструктурних пројеката у месним 

заједницама средства се планирају кроз Програм уређења грађевинског 

земљишта за текућу годину. Након усвајања Одлуке о Програму уређења 

грађевинског земљишта, на иницијативу ЈП за уређивање грађевинског 

земљишта, Градско веће доноси Закључак којим се одобравају средства 

месним заједницама за асфалтирање, изградњу водоводне и канализационе 

мреже, јавне расвете и сл.нског земљишта за 2019, 2020 и 2021. Годину 

(странице које се односе на позиције финансирања радова у месним 

заједницама). 

 Уз наведене позиције из Програма уређења грађевинског земљишта, 

постоје и на другим позицијама средства предвиђена за радове у месним 

заједницама, која су одређена приликом усвајања програма. 

У прилогу су дати изводи из Програма уређења грађевинског земљишта 
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Анализом датих података уочава се да се за пројекте мених заједница издваја 

између 2 и 6 % буџета града, зависно од тога које позиције буџета узимамо као 

средства за пројекте месних заједница (средства за редовни рад месних 

заједница, санацију домова културе, изградњу локалних путева, водоводне и 

канализационе мреже, јавне расвете и сл.), као и од висине буџуте за дату 

годину. 

Приликом реализације инфраструктурних пројеката месне заједнице 

имају обавезу суфинансирања у висини од 15% за саобраћајну инфраструктуру, 

25% за водоводну и канализациону инфраструктуру, 50% за јавну расвету. У 

овом делу уочава се нелогичност да се месним заједницама ван градског 

подручја тражи учешће у финансирању радова од 15% до 50% од вредности 

радова, док за месне зајденице у оквиру градског подручја тог учешћа нема, а 

посебно имајући у виду структуру буџета која се мења од године до године и из 

које је очигледно да сви грађани равномерно учествују у ''пуњењу'' буџета 

града.  

Приближна процена учешћа прихода у буџету града су: 

40% - средства од пореза на зараде 

10% - средства од пореза на имовину 

20% - наменски и ненаменски трансфери и  

30% - сви остали приходи (закупи, други порези, продаја имовине, новчане 

казне и други приходи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

                                                                  Страна 61 од 65 
 

 

6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОЗИ ЗА ФОРМУЛИСАЊЕ ГРАЂАНСКЕ  

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ПЛАНИРАЊУ СРЕДСТАВА 

ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

У Републици Србији постоје два преовладујућа модела 
финансирања рада месних заједница од којих се линеарни модел 
финансирања примењује у 95% општина и градова (одлукама општинских 
и градских већа се месним заједницама додељују буџетска средства за 
редовну делатност: плаћања директних трошкова, трошкова утрошене 
електичне енергије, трошкови коришћења телефона, утрошене воде, 
трошкови за енергенте и други део средстава за комуналне делатности: 
асфалтирање улица и путева, изградња водоводне и канализационе мреже, 

НН мреже, јавне расвете и сл. 

Карактеристика овог модела је да се улога месне заједнице своди 
на подношење захтева и иницијатива и да немају никаквог утицаја на 
доношење одлука, јер се одлуке доносе у малом кругу људи и не 
постоје тачно одређени критеријуми за расподелу средстава. 

Други модел финансирања, који се тренутно експериментално 
примењује у четири општине (уз комбинацију са линеарним моделом) је 

модел Програмско пројектног конкурсног финансирања. По овом моделу 
расписују се конкурси, на којима учествују месне заједнице и где се, по 
унапред датим критеријумима такмиче идејама и пројектима за добијање 
средстава. Предности овог модела су: већа укљученост грађана и месних 
заједница у систем одлучивања, па самим тим и већа демократичност и 
транспарентност у трошењу средстава. 

Као модел финансирања рада месних заједница на територији града 

Краљева предлажем следеће: 

- Да се на бази разрађених критеријума, који би се усвојили по 
обављеној јавној расправи, на којој би учествовали представници свих 
месних заједница, одборници, представници невладиног сектора и сви 
други заинтересовани, одреде буџети месних заједница за сваку 
текућу годину; 

- На основу одобреног буџета свака месна заједница би у року од 30 
дана, урадила финансијски план за текућу годину којим би одредила 
начин трошења одобрених средстава, а по обављеној јавној 
расправи на нивоу сваке месне заједнице. На тако усвојене 
финансијске планове сагласност би у складу са Законом утрврђеним 

роковима сагласност дало Градско веће града Краљева; 
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Оваквим начином расподеле средстава за рад месних заједница 
укључили би се грађани у доношење одлуке о томе шта су приоритети у 
комуналним радовима на територији својих месних заједница, што би 
аутоматски довело до веће заинтересованости грађана за рад месних 
заједница, веће демократичности и транспарентности у трошењу буџетских 
средстава. 

Сама реализација одабраних пројеката би се и даље реализовала 
преко Градске управе, јер месне заједнице немају капацитете потребне за 
спровођење и реализацију пројеката. 

Предлог критеријума за утврђивање буџета месних заједница: 

1. Комунална опремљеност масне заједнице, 
2. Удаљеност од градског центра, 
3. Број и структура становништва месне заједнице, 
4. Површина месне заједнице, 
5. Обухват и укљученост циљних група (млади, жене, инвалидна лица 

и др) 

6. Развијеност привредног сектора. 
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Један од кључних проблема у Србији је централизација. О свему се 
одлучује на националном нивоу, локални ниво спроводи националну 
политику, а месне заједнице су скоро изгубиле функцију која је требала 
да им припада. Месне заједнице треба да представљају најнижи облик 
локалне самоуправе и требало би да заједно са грађанима учествују у 
раду локалне самоуправе и заједно са њом доносе одлуке о одрживом 
развоју својих заједница. На тај начин, кроз активну партиципацију се 
може допринети ефикаснијем и бржем напредовању и локалном 
развоју. 

 

ПРРЕДЛОГ ИНИЦИЈАТИВЕ 1 

 

 

 

 

 

 

Доношење Одлуке о критеријумима за 
расподелу средстава месним заједницама

Одлука о расподели средстава месним 
заједницама према утврђеним критеријумима

Одлуку о приоритетним пројектима који ће се 
финансирати доноси Савет МЗ уз консултације 
са мештанима  - Финансијски план

Град спроводи процедуре набавке и праћења 
реализације пројеката
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ПРЕДЛОГ ИНИЦИЈАТИВЕ 2 

 

 

Дефинисање буџетске линије за финансирање 
пројеката МЗ

Израда Правилника о пројектном финансирању МЗ;                                                               
Дефинисање критеријума за избор пројеката

Савети МЗ уз консултације са грађанима доносе 
Планове приоритетних пројеката 

Савети МЗ  подносе захтеве за реализацију 
приоритетног пројекта;                                                                                    
Избор пројеката – доношење Одлуке са образложењем

Град спроводи процедуру набавке и праћења 
реализације пројеката


