ZAKON
o lokalnoj samoupravi
I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Zakonom utvrĊuje se općina kao jedinica lokalna samouprave, samoupravni
djelokrug općine, neposredno sudjelovanje graĊana u odluĉivanju i upravljanju lokalnim
poslovima, tijela općine, mjesna samouprava, imovina i financiranje općine, akti općine,
meĊusobni odnosi izmeĊu tijela Ţupanije Posavske i tijela općine, zaštita prava graĊana na
lokalnu samoupravu i druga pitanja od znaĉaja za ostvarivanje lokalne samoupravne na
podruĉju Ţupanije Posavske (u daljnjem tekstu koji slijedi: Ţupanija).
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave u kojoj graĊani ostvaruju lokalnu samoupravu
u poslovima utvrĊenim ustavom, zakonom i statutom općine.
Članak 3.
Općina ima statut.
Statutom općine, u skladu sa ustavom i zakonom, bliţe se ureĊuje samoupravni
djelokrug općine, ustrojstvo, ovlaštenja i naĉin rada tijela općine, oblici neposrednog
sudjelovanja općine, ustrojstvo, ovlaštenja i naĉin rada tijela općine, oblici neposrednog
sudjelovanja graĊana u odluĉivanju o lokalnim poslovima, utemeljenje i rad mjesnih odbora,
ustrojstvo i rad tijela uprave, oblici suradnje sa drugim općinama i ostala pitanja od znaĉaja za
ostvarivanje lokalne samouprave.
Članak 4.
Općina ima svojstvo pravne osobe.
Članak 5.
Općine meĊusobno suraĊuju na naĉelima dragovoljnosti, ravnopravnosti i ostvarivanja
zajedniĉkog interesa.
Općine na podruĉju Ţupanije mogu utemeljiti zajednicu općina Ţupanije.
Općine se mogu udruţivati u zajednicu općina sa općinama s podruĉja drugih Ţupanija
u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Općine se mogu udruţivati u Savez općina Federacija Bosne i Hercegovine radi
unapreĊivanja i zaštite njihovi zajedniĉkih interesa.
Ciljevi, uvjeti i institucije udruţivanja i suradnje, uzajamne obveze, pravna i
organizacijska pitanja, financijski odnosi i naĉin rješavanja sporova utvrĊuju se sporazumom
zainteresiranih općina.
O sporazumu iz stavka 3. ovoga ĉlanka izvijestit će se Ministarstvo pravosuĊa i uprave
Ţupanije.
Općine pod uvjetima utvrĊenim u propisima koji se ureĊuje oblast meĊunarodne
suradnje, mogu pristupiti meĊunarodnim udrugama lokalnih jedinica i suraĊivati s
odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih drţava.
Članak 6.
Općina moţe imati sopstvena obiljeţja - znamenja.
Znamenja općine bliţe će se odrediti i urediti statutom općine.
Općinsko vijeće moţe odobriti uporabu znamenja općine fiziĉkim i pravnim osobama,

ako ocijeni da je to u interesu općine.
Članak 7.
Općinskog vijeće moţe pojedine osobe koje su zasluţne za općinu, proglasiti
poĉasnim graĊanima općine.
Poĉast ne daje prava, odnosno obveze i moţe se opozvati ako se poĉastvovani pokaţe
nedostojnim takve poĉasti.
II SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 8.
Općina je samostalna u odluĉivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga
odreĊenog ustavom i zakonom i podlijeţe samo nadzoru zakonitosti, kojeg obavljaju
ovlaštena tijela.
Članak 9.
Općina u okviru samoupravnog djelokruga:
1. osigurava uvjete za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sukladno
ustavu,
2. osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju , radu
i zapošljavanju, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi i športu, zaštiti ţivotinja i zaštiti
bilja, kao i u drugim oblastima u skladu sa propisima,
3. vodi urbanistiĉko-stambenu politiku od znaĉaja za općinu i njen razvoj,
4. upravlja općinskom imovinom,
5. obavlja komunalne i druge usluţne djelatnosti, odrţava lokalnu infrastrukturu,
6. osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV postaja, sukladno zakonu,
7. vodi brigu o turistiĉkim resursima općine,
8. osigurava korištenje i upravljanje lokalnim graĊevinskim zemljištem,
9. osigurava javni red i mir sukladno zakonu,
10. obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine,
11. poduzima potrebite mjere, ureĊuje i obavlja druge poslove u skladu sa ustavom i
zakonom.
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa statutom, mogu se pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga općine prenijeti na Ţupaniju, odnosno mjesnu samoupravu ili druge
institucije koje imaju javne ovlasti.
Ako se odlukom općinskog vijeća, iz stavka 2. ovog ĉlanka, pojedini poslovi iz
samoupravnog djelokruga općine prenose na mjesnu samoupravu, onda se istom odlukom
mjesnom odboru daje suglasnost za otvaranje podraĉuna u sklopu ţiro-raĉuna općine.
Svaki mjesni odbor ima svoj podraĉun u okviru ţiro-raĉuna općine.
Članak 10.
Troškovi obavljanja poslova koji su preneseni iz samoupravnog djelokruga Ţupanije
na tijela općine, odnosno na mjesnu samoupravu, podmiruju se iz proraĉuna Ţupanije.
Članak 11.
Zakonom koji ureĊuje sustav uprave bliţe će se odrediti prava i obveze tijela općine
koji obavljaju poslove uprave.
III NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U

ODLUĈIVANJU I UPRAVLJANJU LOKALNIM
POSLOVIMA
Članak 12.
GraĊani mogu neposredno sudjelovati u odluĉivanju u lokalnim poslovima putem
referenduma, mjesnog zbora graĊana i graĊanskom inicijativom, u skladu sa zakonom koji
ureĊuje oblast neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju i statutom općine.
Članak 13.
Referendum se moţe raspisati radi odluĉivanja o prijedlogu o promjeni statuta općine,
o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, kao i o drugim
pitanjima odreĊenim zakonom koji ureĊuje oblast neposrednog sudjelovanja graĊana u
odluĉivanju i statutom općine.
Referendum raspisuje općinsko vijeće, na prijedlog jedne trećine vijećnika, na
prijedlog općinskog naĉelnika ili jedne petine mjesnih odbora na podruĉju općine.
Pravo glasovanja na referendumu imaju graĊani koji imaju prebivalište na podruĉju
općine i upisani su u popis biraĉa.
Odluka donesena na referendumu, obvezatna je za općinsko vijeće.
Na postupak provoĊenja referendum, kao i na odluke donijete referendumom,
primjenjuju se odredbe ĉlanka 57. ovog Zakona.
Članak 14.
Općinsko vijeće moţe traţiti mišljenje od mjesnih zborova graĊana o prijedlogu općeg
akata ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, kao i o drugim pitanjima
odreĊenim zakonom koji ureĊuje oblast neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju ili
statutom općine.
Članak 15.
O svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga općine, a posebno po pitanjima
zadovoljavanja komunalnih potreba graĊana, moţe se pokrenuti rasprava putem graĊanske
inicijative.
Članak 16.
Broj graĊana koji mogu pokrenuti graĊansku inicijativu utvrĊuje statut općine.
Općinsko vijeće duţno je da razmotri graĊansku inicijativu i donese o njoj odluku na
prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana dostave općinskom
vijeću.
Pismena odluka se dostavlja nositelju graĊanske inicijative odmah po njenom
donošenju.
Članak 17.
Svaki graĊanin ima pravo općinskom vijeću i njegovim tijelima slati predstavke i
prituţbe, te davati prijedloge i na njih dobiti odgovor.
Općinsko vijeće ili rukovoditelji općinskog tijela uprave duţni su u sluĉaju iz stavka 1.
ovog ĉlanka odgovor uputiti u roku od 30 dana od dana prijema predstavke ili prituţbe.
IV TIJELA OPĆINE
1. Općinsko vijeće

Članak 18.
Općinsko vijeće je predstavniĉko tijelo graĊana općine.
Izbor ĉlanova općinskog vijeća vrši se u skladu sa ustavom, zakonom koji ureĊuje
oblast izbora, i statutom općine.
Članak 19.
Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i duţnosti općine i obavlja druge
poslove u skladu sa zakonima i statutom općine.
Članak 20.
Unutarnje ustrojstvo i naĉin rada Općinskog vijeća ureĊuje se poslovnikom u skladu s
propisima kojim se ureĊuje ustrojstvo i rad općinskog vijeća.
Članak 21.
Poslovnik se donosi natpoloviĉnom većinom vijećnika općinskog vijeća.
Članak 22.
Općinsko vijeće bira predsjednika općinskog vijeća izmeĊu svojih vijećnika.
Općinsko vijeće odreĊuje osobu koja će zamjenjivati predsjednika općinskog vijeća u
sluĉaju njegove odsutnosti ili sprijeĉenosti da obavlja duţnost.
Članak 23.
Općinsko vijeće donosi statut općine dvotrećinskom većinom vijećnika općinskog
vijeća.
Naĉin odluĉivanja općinskog vijeća po drugim pitanjima odredit će se statutom
općine, ukoliko to ovim Zakonom nije odreĊeno.
Članak 24.
Općinsko vijeće moţe utemeljiti savjete, povjerenstva, komisije, odbore i druga radna
tijela.
Sastav, broj ĉlanova, djelokrug i naĉin rada tijela iz stavka 1. ovoga ĉlanka utvrĊuje se
poslovnikom, odnosno odlukom o utemeljenju radnog tijela.
Članak 25.
Općinsko vijeće:
donosi statut općine,
donosi odluke, druge propise i opće akte i daje tumaĉenja donesenih akata i propisa,
bira i smjenjuje predsjednika općinskog vijeća,
bira i smjenjuje općinskog naĉelnika,
imenuje i razrješava predsjednika i ĉlanove radnih tijela koje utemeljuje, kao i druge
osobe kada je to zakonom i statutom utvrĊeno,
6. usvaja proraĉun i završni raĉun,
7. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje ima ovlasti,
8. donosi propise o oporezivanju i na drugi naĉin osigurava potrebita financijska sredstva
koja nisu osigurana iz proraĉuna Ţupanije ili Federacije Bosne i Hercegovine,
9. raspisuje referendum,
10. raspisuje javni zajam i odluĉuje o zaduţenju općine,
11. utemeljuje tijela općinske uprave i ureĊuje njihovo ustrojstvo i rad,
12. donosi poslovnik o svom radu, donosi propise o izvršavanju općinskih ovlasti,
1.
2.
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13. obavlja i druge poslove utvrĊene ustavom, zakonom i statutom.
2. Općinski naĉelnik
Članak 26.
Nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine je općinski naĉelnik.
Općinski naĉelnik obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela općinske uprave koji
obavljaju upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine.
Članak 27.
Općinski naĉelnik zastupa općinu.
Općinski naĉelnik je odgovoran za obavljanje poslova iz svog djelokruga općinskom
vijeću, odnosno drugom tijelu u skladu sa zakonom.
Članak 28.
Općinskog naĉelnika bira općinsko vijeće natpoloviĉnom većinom vijećnika
općinskog vijeća na naĉin i po postupku utvrĊenim poslovnikom vijeća u skladu sa statutom
općine.
Članak 29.
Općinsko vijeće moţe birati zamjenika općinskog naĉelnika.
Zamjenik općinskog naĉelnika zamjenjuje općinskog naĉelnika u sluĉaju njegove
odsutnosti ili sprijeĉenosti da obnaša duţnost, a u tim sluĉajevima ima sve ovlasti općinskog
naĉelnika utvrĊene ovima Zakonom, kao i drugim zakonima i propisima.
Za zamjenika općinskog naĉelnika, općinsko vijeće moţe birati jednog od predstojnika
općinske sluţbe. prava i obveze zamjenika općinskog naĉelnika bliţe će se urediti statutom
općine.
Članak 30.
Ukoliko mjesto općinskog naĉelnika ostane upraţnjeno, općinsko vijeće izabrat će
novog općinskog naĉelnika u roku od 30 dana od dana upraţnjenja.
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Članak 31.
Općinski naĉelnik, u obavljanju poslova iz svoga djelokruga:
osigurava provoĊenje ustava, zakona i drugih propisa,
imenuje i smjenjuje rukovoditelje tijela općinske uprave,
provodi općinsku politiku u izvršavanju općinskih odluka, drugih propisa i općih akata,
kao i u izvršavanju poslova prenesenih u djelokrug općine od strane Ţupanije i Federacije
Bosne i Hercegovine,
osigurava suradnju rukovoditelja tijela općinske uprave sa ombudsmanima,
podnosi izvješće o provoĊenju općinske politike i svom radu općinskom vijeću,
obavlja i druge poslove u skladu sa propisima koji utvrĊuju prava i oblasti općinskog
naĉelnika.

Članak 32.
Za izvršavanje poslova i ovlaštenja za koje je odgovoran, općinski naĉelnik moţe
utemeljiti struĉno, odnosno savjetodavno tijelo - Savjet općinskog naĉelnika koje općinskom
naĉelniku pomaţe u donošenju, pripremanju i izvršavanju odluka i drugih akata iz njegovog
djelokruga.
Sastav, djelokrug i naĉin rada tijela iz stavka 1. ovoga ĉlanka utvrdit će odlukom općinski

naĉelnik.
Članak 33.
Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine duţan je
da upozori općinsko vijeće ako ocijeni da je nekim aktom vijeća povrijeĊen zakon ili drugi
propis te da zatraţi od vijeća da otkloni uoĉene nedostatke i da o tome obavijesti Ţupana.
3. Općinska uprava
Članak 34.
Za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslova
uprave koji su u skladu sa zakonima i drugim propisima preneseni na općinu, općinsko vijeće
donosi propis kojim utemeljuje općinske sluţbe za upravu na prijedlog općinskog naĉelnika.
Propisom općinskog vijeća iz stavka 1. ovog ĉlanka ureĊuje se broj i ustrojstvo
općinskih sluţbi za upravu u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Na ĉelu općinske sluţbe za upravu je predstojnik kojeg imenuje i smjenjuje općinski
naĉelnik, sukladno propisima.
V MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 35.
Mjesni odbor utemeljuje se kao oblik neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju
o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecanja na ţivot i rad graĊana.
Mjesni odbor utemeljuje se za jedno naselje, više meĊusobno povezanih manjih
naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove ĉini zasebnu razgraniĉenu
cjelinu.
Članak 36.
Mjesni odbor utemeljuju graĊani na svom zboru kojem prisustvuju najmanje 10%
biraĉa upisanih u popis biraĉa naselja ili dijela naselja za ĉije se podruĉje osniva mjesni
odbor.
Prijedlog za utemeljenje mjesnog odbora mogu dati graĊani i njihove institucije, te
druga tijela odreĊena u statutu općine.
Članak 37.
Statutom općine, u skladu sa zakonom, uredit će se postupak utemeljenja, djelokrug i
ovlasti tijela mjesnog odbora, naĉin izbora i opoziva tijela mjesne samouprave, utvrĊivanje
programa rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, naĉin financiranja njihove
djelatnosti, obavljanje administrativnih i drugih poslova za njihove potrebe, te druga pitanja
vaţna za ostvarivanje njihovih prava i obveza utvrĊenih zakonom, statutom općine i drugim
općim aktom općinskog vijeća.
Članak 38.
Statutom općine moţe se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, koja su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na ţivot i
rad graĊana na podruĉju mjesnog odbora.
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga ĉlanka osiguravaju se u proraĉunu
općine.
Članak 39.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju graĊani s podruĉja mjesnog odbora koji imaju biraĉko
pravo. Mandat ĉlanova vijeća mjesnog odbora traje ĉetiri godine.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, poslovnik o svom radu
u skladu sa statutom općine, financijski plan i zakljuĉni raĉun, te obavlja i druge poslove
utvrĊene zakonom i statutom općine.
Članak 40.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća na vrijeme od ĉetiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora, u skladu sa statutom općine, predstavlja mjesni odbor i za
svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora, odnosno općinskom naĉelniku za obavljanje
poslova iz ĉlanka 39. ovoga Zakona.
Članak 41.
Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa statutom općine, radi raspravljanja o potrebama i
interesima graĊana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog znaĉaja, moţe
sazvati mjesne zborove graĊana.
Mjesni zborovi graĊana sazivaju se za cijelo podruĉje mjesnog odbora ili dio podruĉja
mjesnog odbora koji ĉini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja,
stambeni blok i sl.).
Članak 42.
Mjesni zbor graĊana ima predsjednika kojeg bira iz reda graĊana na naĉin propisan
statutom općine.
Članak 43.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski naĉelnik.
Općinski naĉelnik moţe raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono uĉestalo krši statut
općine ili ne izvršava povjerene mu poslove.
VI IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
1. Imovina općine
Članak 44.
Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju općini, kao i prava koja joj pripadaju,
ĉine imovinu općine.
Imovinom u vlasništvu općine mora se upravljati briţno po naĉelima dobrog
gospodarenja.
2. Financiranje općine
Članak 45.
Općini pripadaju prihodi utvrĊeni zakonom koji ureĊuje oblast financiranja lokalne
samouprave, kao i sredstva za obavljanje prenesenih poslova iz okvira prava i obveza
Ţupanije, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine.
Prihodi općine su naroĉito:
 prihodi od nepokretnosti i pokretnosti i u vlasništvu općine (prodaja, zakup i drugo),
 prihodi od gospodarskih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu općine, kao i prihodi
od koncesija koje odobrava općina,
 pokloni, nasljedstva i legati,

 općinski porezi, prirezi i pristojbe ĉije stope, u granicama odreĊenim zakonom, utvrĊuje
samostalno,
 pomoć i dotacije,
 naknada troškova iz proraĉuna Ţupanije za obavljanje poslova ţupanijske uprave koji su
preneseni na općinu,
 drugih prihodi utvrĊeni zakonom.
Članak 46.
Za zadovoljavanje zajedniĉkih potreba graĊana sredstva se mogu prikupljati na
temelju neposrednog sudjelovanja graĊana u odluĉivanju, u skladu sa zakonom, odnosnom
statutom općine.
Članak 47.
Općina ima godišnji proraĉun u kojem se iskazuju prihodi i rashodi.
Godišnji proraĉun općina je duţna dostaviti Ministarstvu financija Ţupanije u roku od
15 dana od dana njegova donošenja.
Članak 48.
Ukoliko se godišnji proraĉun općine za narednu godinu ne moţe donijeti prije poĉetka
godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri
mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi općinsko vijeće u skladu sa zakonom koji
ureĊuje oblast financiranja.
Članak 49.
Po isteku godine za koju je proraĉun donesen sastavlja se završni raĉun o izvršenju
proraĉuna općine.
Članak 50.
Općina samostalno raspolaţe prihodima koji joj pripadaju i moţe se zaduţivati i
zakljuĉivati ugovore o kreditu u skladu sa zakonom koji ureĊuju oblast financiranja.
VII AKTI OPĆINE
1. Opći akti
Članak 51.
Općinsko vijeće donosi u samoupravnom djelokrugu odluke i druge opće akte u skladu
sa zakonima i statutom općine.
Članak 52.
Općinski naĉelnik osigurava izvršavanje općih akata iz ĉlanka 52. ovoga Zakona na
naĉin i u postupku propisanom statutom općine.
Članak 53.
Općinske sluţbe za upravu osnovane za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog
djelokruga općine pomaţu općinskom naĉelniku izvršavanje i provoĊenje općih akata.
U provoĊenju upravnog nadzora ţupanijska tijela uprave mogu u sluĉaju neprovoĊenja
općeg akta iz stavka 1. ovoga ĉlanka poduzimati mjere propisane tim aktom.

Članak 54.
Općinski naĉelnik, odnosno predstojnik općinske sluţbe za upravu u izvršavanju općih
akata općine donosi pojedinaĉne akte kojim rješava o pravima, obvezama i pravnim
interesima fiziĉkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinaĉnih akata iz stavka 1. ovoga ĉlanka, moţe se izjaviti ţalba nadleţnom
tijelu kojeg utemeljuje općinsko vijeće.
Pojedinaĉna akta općinski naĉelnik, odnosno predstojnik općinske sluţbe za upravu
donosi i u sluĉajevima kada odluĉuje u upravnom postupku o pravima, obvezama i pravnim
interesima graĊana i pravnih osoba na temelju federalnog ili ţupanijskog zakona kojima su
upravni poslovi preneseni na općinu.
Protiv prvostupanjskih rješenja i drugih prvostupanjskih pojedinaĉnih akata donesenih
u poslovima iza stavka 3. ovoga ĉlanka, moţe se izjaviti ţalba u skladu sa Zakonom o
upravnom postupku.
Na donošenje akata iz ovoga ĉlanka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
upravnom postupku.
Protiv pojedinaĉnih konaĉnih upravnih akata moţe se pokrenuti upravni spor u skladu
sa zakonom koji ureĊuje oblast upravnih sporova.
VIII MEĐUSOBNI ODNOSI IZMEĐU TIJELA
ŢUPANIJA I TIJELA OPĆINE
Članak 55.
Upravni nadzor nad radom općinskih sluţbi za upravu iz samoupravnog djelokruga
općine obavlja se iskljuĉivo i po postupku predviĊenim zakonima koji ureĊuju sustav uprave.
Članak 56.
Općinski naĉelnik duţan je u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti Ţupanu
statut, odnosno opće akte koje donosi općinsko vijeće.
Ţupan, ako smatra da je statut, odnosno opći akt općinskog vijeća u suprotnosti sa
Ustavom i zakonom i da su istim ozbiljno narušeni interesi Ţupanije, duţan je utemeljiti
povjerenstvo koje će utvrditi da li postoje ozbiljno narušeni interesi Ţupanije.
Propisom o utemeljenju povjerenstva utvrĊuje se sastav povjerenstva koje mora biti
sastavljeno od osoba koje nisu u sporu i koje su struĉne i kompetentne za izvršavanje zadataka
povjerenstva.
Propis iz prethodnog stavka ovoga ĉlanka uredit će i druga pitanja vaţna za rad
povjerenstva.
Ukoliko povjerenstvo utvrdi da su spornim aktima općinskog vijeća ozbiljno narušeni
interesi Ţupanije, ţupan će o tome obavijestiti općinsko vijeće koje je donijelo sporne akte i
nadleţno ţupanijsko tijelo uprave.
Kada dobije obavijest iz prethodnog stavka ovoga ĉlanka, općinsko vijeće se duţno u
roku od 30 dana od dana prijema obavijestiti, preispitati ustavnost i zakonitost spornoga
statuta, odnosno općeg akta, te o istom izvijestiti Ţupana.
Članak 57.
Ţupanijsko tijelo uprave, ukoliko općinsko vijeće ne izvrši ispravku spornih akata iz
prethodnog ĉlanka ovoga zakona, privremeno će se obustaviti od izvršenja sporne akte
općinskog vijeća, do objavljivanja odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i
predloţiti Ţupanu da pokrene postupak pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine
za ocjenu ustavnosti spornih akata.

Članak 58.
Ako Ţupan ne pokrene postupak ocjene ustavnosti iz ĉlanka 57. ovoga Zakona u roku
od 30 dana od dana obustave izvršenja propisa odnosno općeg akata, prestaje obustava od
izvršenja propisa odnosno općeg akata.
Članak 59.
Na prijedlog Vlade Ţupanije, Skupština Ţupanije moţe raspustiti općinsko vijeće:
1. kad uĉestalo, tijekom jednog mandata, donosi opće akte suprotne Ustavu, Zakonu ili
drugim propisima, a da su pri tome ozbiljno narušeni interesi Ţupanije, uz uvjet da postoji
najmanje jedna odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o utvrĊenoj
neustavnosti spornih akata i da postoji najmanje jedanput utvrĊena narušenost interesa
Ţupanije po postupku iz ĉlanka 56. ovoga Zakona, a završni su postupci za nove sporne
akte općinskog vijeća po ĉlanku 56. i 57. ovoga Zakona,
2. kada se ne izabere općinski naĉelnik u roku od 90 dana od dana konstituiranja općinskog
vijeća, kao i u roku iz ĉlanka 30. ovoga Zakona,
3. u sluĉaju ostavke najmanje polovice vijećnika općinskog vijeća,
4. kada se ne usvoji godišnji proraĉun u roku odreĊenom ovim Zakonom.
U sluĉaju raspuštanja općinskog vijeća, predsjednik raspuštenog općinskog vijeća ili
druga zainteresirana osoba moţe Ţupanu uputiti inicijativu za podnošenje zahtjeva za
ocjenjivanje ustavnosti akta o raspuštanju općinskog vijeća.
Kada inicijativu iz prethodnog stavka ovoga ĉlanka dobije Ţupan, on je obvezan
postupiti po istoj.
Članak 60.
Kada je na temelju ĉlanka 59. ovoga Zakona Skupština Ţupanije raspustila općinsko
vijeće, Skupština Ţupanije imenovat će povjerenika.
Povjerenik obavlja prava i duţnosti raspuštenog općinskog vijeća do izbora novog
općinskog vijeća.
Izbori za novo općinsko vijeće raspisat će se i provesti prema odredbama zakona koji
ureĊuje oblast izbora.
Članak 61.
Ako općinska sluţba za upravu ne izvrši ili na vrijeme ne izvrši zakon ili drugi propis
koji je duţna izvršiti ili joj je izvršenje zakona Ţupanija prenijela iz svojih ovlasti, ţupanijsko
tijelo uprave koje vrši pravo nadzora, moţe taj zakon ili propis samo izvršiti.
IX ZAŠTITA PRAVA GRAĐANA NA LOKALNU
SAMOUPRAVU
Članak 62.
Radi ostvarivanja ustavom, zakonom ili statutom utvrĊenih prava, osigurava se zaštita
prava graĊana na lokalnu samoupravu.
Članak 63.
Svaki graĊanin moţe dati Ţupanu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje
ustavnosti propisa i akata općinskih i ţupanijskih tijela kojima se utvrĊuju prava i obveze
graĊana.
Kada Ţupan dobije inicijativu iz stavka 1. ovoga ĉlanka, procijenit će da li ima
utemeljenosti za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti.

Ukoliko Ţupan ocijeni da postoji utemeljenost za pokretanje postupka za ocjenu
ustavnosti, duţan je isti pokrenuti.
Članak 64.
Zaštita prava graĊana na lokalnu samoupravu obuhvaća osobito:
1. prava graĊana da putem referenduma i drugih oblika odluĉivanja osobnim izjašnjavanjem
i preko slobodno izabranih predstavnika odluĉuju o poslovima lokalnoga znaĉaja,
2. prava graĊana na samoorganiziranje,
3. prava graĊana da budu konzultirani o svim pitanjima kada se zakonom ureĊuju pitanja
kojima se reguliraju prava i obveze općine,
4. prava graĊana da na mjesnim zborovima graĊana razmatraju i daju mišljenja o
sluĉajevima kada Ţupanija namjerava prenijeti pojedine poslove općini iz vlastitih ovlasti.
X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 65.
Općinska vijeća donijet će statut općine usklaĊen sa ovim Zakonom i drugim
propisima u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 66.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona imovina dosadašnjih mjesnih zajednica koja
se sastoji od nekretnina i pokretnina postaje vlasništvo općina kojima su pripadale te mjesne
zajednice.
Sredstva i imovinu dosadašnjih mjesnih zajednica, Općinsko vijeće moţe ustupiti na
korištenje mjesnim odborima.
Financijska sredstva, kao i prava i obveze dosadašnjih mjesnih zajednica postaju
sredstva, prava i obveze općina iza stavka 1. ovoga ĉlanka.
Financijska sredstva mjesnih zajednica prenose se u proraĉun općina iz stavka 1.
ovoga ĉlanka.
Djelatnike zaposlene u dosadašnjim mjesnim zajednicama preuzimaju općine iz stavka
1. ovoga ĉlanka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Na djelatnike iz prethodnog stavka ovoga ĉlanka, ukoliko ne budu rasporeĊeni u roku
od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, primijenit će se odredbe Zakona o
radnicima na raspolaganju u tijelima uprave.
Općinski naĉelnici općina iz stavka 1. ovoga ĉlanka donijet će akt od preuzimanju
djelatnika dosadašnjih mjesnih zajednica, odnosno akt o stavljanju tih djelatnika na
raspolaganje, te akt o preuzimanju cjelokupne imovine arhive i ostale dokumentacije
dosadašnjih mjesnih zajednica u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Općinski naĉelnici općina iz stavka 1. ovoga ĉlanka podnijet će zahtjev u roku od 6
mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadleţnom tijelu za ukidanje raĉuna
dosadašnje mjesne zajednice, odnosno njezino brisanje iz evidencije.
Tijela dosadašnjih mjesnih zajednica djelovat će do izbora tijela mjesnih odbora
predviĊenih ovim Zakonom.
Izbori za tijela mjesnih odbora odrţat će se u roku od jedne godine od dana stupanja na
snagu ovoga Zakona.
Članak 67.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje primjena Zakona o naĉelima
postupka obrazovanja mjesnih zajednica ("Sluţbeni list SR BiH" broj 22/81).
Članak 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama
Ţupanije Posavske".
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