ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI
REPUBLIKE SRBIJE
I.

OSNOVNE ODREDBE
Član 4.
Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promena teritorije postojećih jedinica
lokalne samouprave, ureñuje se u skladu sa kriterijumima predviñenim zakonom kojim se ureñuje
lokalna samouprava, po prethodno održanom savetodavnom referendumu na teritoriji tih jedinica
lokalne samouprave.
Nazivi opština i gradova, nazivi naseljenih mesta i katastarskih opština, kao i način promene, utvrñuju
se ovim zakonom.

II. OPŠTINE
Član 11.
Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da
preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje
10.000 stanovnika.
Opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000
stanovnika.
Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se osnovati nova
opština koja ima manje od 10.000 stanovnika.
Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan
prostor, koji poseduje razvijenu i izgrañenu komunikaciju meñu naseljenim mestima, sa sedištem kao
gravitacionim centrom.
Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opština, kao i promena teritorije opštine, ureñuju se ovim
zakonom.
Član 12.
Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje i promenu teritorije opštine može podneti
skupština opštine ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji opštine na koju se promena odnosi.
Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima
efekata promene koja se inicira. Grafički prikaz je obavezan sastavni deo podnete inicijative.
Ako oceni da je predložena promena zakonita i opravdana, Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog
za raspisivanje savetodavnog referenduma.
Narodna skupština, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se grañani koji
imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine na koje se promena odnosi izjašnjavaju da li su
"za" ili "protiv" promene koja se inicira.
Smatra se da su grañani podržali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila većina od onih koji su
glasali.
Prilikom utvrñivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrši promenea teritorije
opštine, Vlada će voditi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.
Član 13.
Predlog zakona kojim se predlaže osnivanje, ukidanje ili promena teritorije opštine koji podnese
narodni poslanik, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača, mora kao prilog sadržati
analizu iz člana 12. stav 2. ovog zakona.
Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog člana, kao i predloga zakona koji utvrdi Vlada,
Narodna skupština raspisuje savetodavni referendum.
Narodna skupština prilikom odlučivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog člana, vodi računa o
rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 14.
Nova opština se obrazuje spajanjem dve ili više postojećih opština ili izdvajanjem dela teritorije iz jedne
ili više postojećih opština u novu opštinu.
Opština se može ukinuti i njena teritorija pripojiti jednoj ili više postojećih opština.
Promena teritorije opštine se vrši izdvajanjem naseljenog mesta iz sastava jedne opštine i pripajanjem
drugoj.
Promenom teritorije opštine smatra se i izmena granica katastarskih opština koje obuhvataju
nenaseljeno područje, ukoliko se izvršenom izmenom deo katastarske opštine jedne opštine pripaja
katastarskoj opštini druge opštine.
Član 15.
Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u roku od šest
meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana.
Postojeće skupštine, u opštinama u kojima je došlo do promene teritorije, nastavljaju sa radom i vrše
svoje nadležnosti i na teritoriji na kojoj je došlo do promena, do konstituisanja novih skupština opština.
U novim opštinama obrazovaće se opštinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, u roku od 30
dana od dana izbora izvršnih organa opštine.
Do obrazovanja opštinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog člana i
preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine
oblasti koje su imale mesnu nadležnost na toj teritoriji pre izvršene izmene.

