
UVID U 
OPŠTINSKA AKTA
Učešće javnosti u izradi
opštinskih akata i njihovom
objavljivanju

Zakonom se poseban akcenat stavlja 
na organizaciju javnih rasprava  o 
opštinskim aktima i javnom interesu u 
seoskim sredinama.

Svaki predlog na nacrt opštinskog akta koji 
dostave meštani i zainteresovane grupe 
tokom javnog skupa, mora da se razmotri 
u roku od 15 dana, od dana dostavljanja i da 
se stavi na uvid skupštini opštine.

Objavljivanje opštinskih akata 

Opštine su dužne da objave i stave na 
raspolaganje opštinska akta, osim u 
izuzetnim slučajevima propisanim zakonom. 
Ta akta bi trebalo da budu stavljena na 
raspolaganje na efikasan način, prvenstveno 
objavljivanjem preko opštinskog internet 
portala. Uvid u opštinska akta možete da 
izvršite i upražnjavanjem svog prava na 
pristup javnim dokumentima.

SVAKI OPŠTINSKI AKT TREBALO BI 
DA VAM BUDE NA RASPOLAGANJU 
NA SLUŽBENIM JEZICIMA I JEZICIMA 
U SLUŽBENOJ UPOTREBI U VAŠOJ 
OPŠTINI

Objavljivanje opštinskih podzakonskih 
akta

Objavljivanje opštinskih podzakonskih akta 
definisano je uredbom o izradi i objavljivanju 
opštinskih akata. Ceo ciklus opštinskog 
zakonodavnog procesa završava se njihovim 
objavljivanjem. 

Kada opštinska podzakonska akta 
stupaju na snagu? 

Opštinska podzakonska akta stupaju na snagu 
nakon objavljivanja i od dana predviđenog 
samim opštinskim podzakonskim aktom. 
Izuzetno, ta akta mogu da imaju retroaktivno 
dejstvo, što se, takođe, definiše samim 
opštinskim podzakonskim aktom.  

NAPOMENA! OPŠTINSKA 
PODZAKONSKA AKTA STUPAJU NA 
SNAGU 15 DANA POSLE 
OBJAVLJIVANJA NA OPŠTINSKOM 
INTERNET PORTALU 

Objavljivanje opštinskih podzakonskih akata 
na zvaničnom internet portalu opštine, na 
jezicima u službenoj upotrebi u opštini, 
zakonska je obaveza. Pored toga, trebalo bi da 
se objave i u štampanom obliku.

Svaki opštinski podzakonski akt objavljuje se 
na odvojenom linku koji može da se pronađe 
na zvaničnom internet portalu opštine, kao u 
primeru ovde: 
https://kk.rks-gov.net/prishtina/Municipality/
Assembly/Regulations.aspx

Radne verzije opštinskih akata, takođe, mogu 
da se objave na odvojenom linku na zvaničnom 
internet portalu, kao u primeru ovde:  
https://kk.rks-gov.net/prishtina/Municipality/
Assembly/Draft-rregulloret.aspx

Svi relevantni zakoni mogu da se pronađu na:  
http://mapl.rks-gov.net/



Šta su to opštinska akta? 

Opštine su ovlašćene da izrađuju i usvajaju 
opštinska akta na osnovu i u skladu sa 
primarnim zakonima i/ili da donose akta koja 
su neophodna za vršenje opštinskih 
nadležnosti. 

Opštinska akta obuhvataju:

• opštinska podzakonska akta koja usvoji 
   skupština opštine i 
• odluke i uputstva gradonačelnika 

Opštinska akta se odnose na administrativnu 
teritoriju opštine koja ih je donela i uglavnom 
se usvajaju putem opštinske odluke ili uredbe. 

Šta su to opštinska podzakonska akta? 

Opštinska podzakonska akta imaju opšti 
karakter i donosi ih skupština opštine. Takva 
akta obuhvataju:

• statut opštine; 
• uredbe;
• odluke; 

OPŠTINSKA PODZAKONSKA AKTA 
OPŠTEG KARAKTERA ODNOSE SE NA 
NEOGRANIČEN BROJ SLUČAJEVA I 
VAŽE NA ODREĐENOJ TERITORIJI

Šta su to opštinska podzakonska akta 
opšteg karaktera?

Opštinska podzakonska akta opšteg 
karaktera obuhvataju akta kojima se uređuju 
stvari od opšteg interesa.  Na primer, ako 
vaša opština planira da izgradi parking 
prostor ili postavi spomenik na javnom trgu, 
to su akta od opšteg javnog interesa.

Nekoliko primera opštinskih akta opšteg 
karaktera:

• Opštinski urbanističko regulatorni plan; 
• Opštinski plan za upravljanje otpadom;
• Opštinska uredba o porezima, tarifama i    

taksama;
• Opštinska uredba o upotrebi jezika; 
• Opštinska uredba o saradnji sa selima i 

gradskim naseljima;  
• Opštinska uredba o registraciji preduzeća; 
• Opštinska uredba o licenciranju poslovne 

organizacije;  
• Opštinska uredba o stipendijama za 

studente; 
• Opštinska uredba o dodeljivanju socijalnih 

stanova; 
• Opštinska uredba o taksi uslugama; 
• Opštinska uredba o porezu na imovinu; itd.

Na osnovu zakona, opština je dužna da se 
konsultuje sa javnošću prilikom izrade 
opštinskih akata.
Konsultacije sa javnošću i zainteresovanim 
grupama oko nacrtaopštinskih akta deo su 
zakonodavnog procesa koji je predviđen 
zakonom.

IMATE PRAVO DA IZVRŠITE UVID U 
RADNU VERZIJU PODZAKONSKIH AKATA 
DOK SU ONA U FAZI IZRADE, PRE NEGO 
ŠTO IH USVOJI SKUPŠTINA 

Kako se javnost konsultuje oko nacrta 
opštinskih akata?

Najuobičajeniji način da se javnost konsultuje 
oko nacrta opštinskih akata jeste putem 
javnih skupova. Ti skupovi bi trebalo da se 
organizuju na takav način da privuku veće 
učešće javnosti. Naime, opština je dužna da 
vas obavesti o: 

• Datumu
• Mestu
• Vremenu
• Dnevnom Redu

dve sedmice pre održavanja skupa, 
koristeći:    

• javne oglasne table u najposećenijim 
mestima u gradu i/ili selu,

• prostor zgrade opštine,
• elektronske i štampane medije, 
• opštinski internet portal.   


