Република Србија
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
Бирчанинова бр.6,
Београд
Датум: 25.08.2010.године
Поштовани,
Дана 16.08.2010.године упутили смо вам питања везана за иницирану поделу
садашње општине Мајданпек у две нове општине: општину Мајданпек и општину
Доњи Милановац, и то:
1. Да ли Министарство за државну управу и локалну самоуправу планира да
предложи измену и допуну Закона о територијалној организацији и уколико
планира, када треба очекивати да предлог Закона буде упућен Влади Р.Србије
односно Народној скупштини Р. Србије?
2. Да ли је ваше Министарство заузело став и мишњење о покренутим
иницијативама за формирање нове општине Доњи Милановац (иницијатива
покренута од стране Скупштине општине Мајданпек и народна иницијатива
покренута од стране УГ „Талиата“ из Доњег Милановца)?
3. Да ли по тумачењу Министарсва за државну управу и локалну самоуправу, у
случају неке будуће општине Доњи Милановац, постоје „посебни економски,
географски или историјски разлози“, како би се могла „основати нова
општина која има мање од 10.000 становника“ као што је то предвиђено
чланом 11. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07)?
Од вашег Министарства добили смо одговор (акт број 130-011-00-00497/2010-09 од
19.08.2010.године) којим нас обавештавате да сте, у смислу члана 80. Закона о
локалној самоуправи, упутили свим општинама захтев да вам доставе евентуалне
предлоге за измену назива катастарских општина или насељених места која улазе у
састав општине, а за која постоји ваљан правни основ по коме називи појединих
катастарских општина или насељених места другачије гласи у односу на назив
утврђен важећим законом, а све са циљем покретања поступка измене садашњег
закона о територијалној организацији Републике Србије.
Како се наша питања односе на примену одредби члана 11, 12, 13. и 14. Закона о
територијалној организацији Републике Србије, а ваш одговор је везан за измене
члана 16. истог закона (називи насељених места и катастарских општина) што не
подразумева и промену територију општине, односно, оснивање, спајање и
укидање општине, то вам се поново обраћамо да нам дате конкретне одговоре у
вези покретања иницијативе за оснивање нове општине Доњи Милановац.
С поштвањем,
Борис Илијевски
УГ Ресурс центар

