
ПРАВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Оријентациони списак испитних питања  

 

1. Наведите дефиницију појма локална самоуправа. 

2. Објасните како држава може да утиче на локалну самоуправу? 

3. У чему се разликују функције које обавља држава и функције које обавља локална 

самоуправа? 

4. Који нивои локалне самоуправе се најчешће појављују у савременој теорији и 

пракси? 

5. Објасните у чему је основна разлика између општина, округа и региона. 

6. Дефинишите појам супсидијарности. 

7. Наведите основне елементе појма локалне самоуправе. 

8. Објасните у чему се састоји аутономија локалне самоуправе и због чега је она важна 

за локалну самоуправу. 

9. Објасните шта је предмет који изучава локална самоуправа као научна дисциплина. 

10. Објасните два основна приступа пореклу и еволуцији локалне самоуправе. 

11. Објасните шта карактерише локалну самоуправу као научну дисциплину. 

12. Објасните улогу, послове и надлежности локалних власти. 

13. На основу ког критеријума се дели локална самоуправа на посредну локалну 

самоуправу и непосредну локалну самоуправу? 

14. Објасните карактеристике једностепене локалне самоуправе и њихов однос са 

централном влашћу. 

15. Шта се подразумева под централизацијом и каква централизација може бити? 

16. Који су главни недостаци централизације? 

17. Објасните шта се подразумева под појмом децентрализација. 

18. Које су предности а који су недостаци децентрализације? 

19. Каква је функција представничког (законодавног) органа у оквиру организације 

локалне власти? 

20. Којим су међународним документом утврђени основни стандарди за регулисање 

аутономије локалне власти? 

21. Које су главне надлежности извршног органа локалне власти? 

22. Које врсте изборних система постоје на нивоу локалне самоуправе? 

23. Како се класификују јединице локалне власти у односу на број становника? 

24. Шта су дистрикти и какви они могу бити? 

25. Шта је Омбудсман (грађански бранилац) и која је његова улога? 

26. У којој земљи преовлађују локални непартијски избори? 

27. Наведите надлежности региона у земљама ЕУ. 

28. Који су најчешћи извори прихода локалне самоуправе? 

29. Наведите предмет изучавања локалне самоуправе као научне дисциплине. 

30. Појам локалне самоуправе је повезан са читавим низом политиколошких и 

филозофских појмова – наведите који су то појмови. 



31. Данас у свету постоје два основна облика локалне самоуправе. Наведите која су то 

два основна облика. 

32. Објасните у чему се састоји непосредна локална самоуправа. 

33. Наведите шта се подразумева под двостепеном локалном самоуправом. 

34. Наведите у чему је значај локалних избора. 

35. Која су два најпознатија система финансирања локалних власти и у чему су њихове 

основне карактеристике? 

36. Које су основне услуге које пружа локална самоуправа грађанима и привреди? 

37. Објасните шта су НУТС стандарди и која је њихова сврха. 

38. Наведите и објасните најважније економске функције државе? 

39. Наведите најважнија начела на основу којих се успостављају односи између 

централне владе и локалне самоуправе. 

40. Наведите и објасните неке од алтернативних облика обављања послова у локалној 

самоуправи. 

41. Која је основна разлика између јавног и приватног сектора? 

42. Који су разлози за раст државних трошкова? 

43. На којим основним начелима се заснивају односи централне владе и локалне 

самоуправе. 

44. Наведите основне организационе облике преко којих се обезбеђују јавне услуге од 

стране локалне самоуправе. 

45. Наведите основне алтернативне облике обављања послова у локалној самоуправи. 

46. Објасните основне карактеристике локалне самоуправе у Србији данас. 

47. Објасните основне карактеристике развоја локалне самоуправе у Србији у период 

1945-1990.година. 

48. Објасните на који начин Устав Републике Србије уређује локалну самоуправу у 

нашој земљи. Наведите најзначајније одредбе и карактеристике.  

49. Објасните уставни положај градова у Србији.  

50. Наведите најзначајније принципе Европске повеље о локалној самоуправи и кратко 

образложите неке од њих. 

51. Наведите четири принципа Европске повеље о управном надзору централних власти 

над радом локалне самоуправе.  

52. Кратко образложите право на сарадњу и удруживање јединица локалне самоуправе 

према Европској повељи о локалној самоуправи.  

53. Објасните значај Закона о локалној самоуправи.  Наведите шта регулише овај закон 

као и принципе система локалне самоуправе у Србији које овај закон дефинише.  

54. Које су главне карактеристике Закона о главном граду, на који начин се формирају 

градске општине и какав је однос између града и ових општина? 

55. У чему је значај Закона о локалним изборима, по ком изборном принципу се ови 

избори спроводе и на који начин се врши расподела мандата? 

56. Наведите две врсте територијалних јединица које постоје у Србији и објасните оне 

главне које се односе на локалну самоуправу. 

57. Наведите главне критеријуме за оснивање нових општина и објасните на који начин 

се оне могу основати.  

 



58. Објасните начин, карактеристике и поступак за промену граница постојећих 

општина и ко доноси одлуку о томе.  

59. Објасните појмове “насељено место” и “катастарска општина” као и у чему је њихов 

значај за систем локалне самоуправе у Србији.  

60. Наведите које симболе има локална самоуправа, ко их утврђује, шта је њихова 

основна садржина и на који начин се они могу употребљавати. 

61. Наведите које послове обавља локална самоуправа и објасните начине одређивања 

локалних послова. 

62. Објасните шта су изворни а шта поверени послови локалне самоуправе и каква је 

разлика између њих. 

63. Ближе објасните карактеристике и врсте поверених послова, затим основна уставна и 

законска начела о њиховом поверавању локалним самоуправама и на који начин се 

они поверавају. 

64. Објасните садржину нормативне функције локалне самоуправе, затим које прописе 

локална самоуправа доноси и са којим циљем. 

65. Наведите најважнија начела нормативне функције локалне самоуправе и ближе их 

образложите. 

66. Наведите који је највиши основни правни акт јединице локалне самоуправе, шта се 

њиме уређује, каква је његова основна садржина и ко га доноси. 

67. Објасните која контрола општих правних аката локалне самоуправе постоји и 

наведите ко врши ту контролу. 

68. Скупштина општине је највиши орган локалне самоуправе. Наведите ко је чини и 

објасните основне функције које она врши. 

69. Објасните састав скупштине општине и начин њеног избора. Наведите функционере 

које Скупштина општине бира. 

70. Објасните шта су радна тела скупштине општине, како се утврђује њихов број, 

састав и избор. 

71. Наведите основне разлоге због којих је предвиђена уставна могућност распуштања 

Скупштине општине и града. 

72. Наведите извршне органе скупштине општине и објасните њихове функције. Ближе 

образложите значај, избор и функцију председника општине.  

73. Објасните основне карактеристике општинског и градског већа, како се врши његов 

избор и које су му функције.  

74. Објасните место и улогу општинске и градске управе, затим ко уређује њену 

организацију и ко врши контролу њеног рада.  

75. Ближе објасните организацију и руковођење општинском управом, затим на који 

начин се она може организовати и од чега то зависи. Ко руководи општинском 

управом  и које услове мора да испуни? 

76. Објасните појам “месне канцеларије”. Шта је њен задатак и ко одлучује о њиховој 

организацији? 

77. Објасните значај и функције комуналне полиције, у којим јединицама локалне 

самоуправе се она организује, који су критеријуми за њихов број и која су им 

овлашћења. 



78. Објасните шта је Савет за међунационалне односе у оквиру система локалне 

самоуправе, који су критеријуми за њихово формирање, која му је функција и на који 

начин се у овом савету одлучује. 

 

79. Објасните шта је Заштитник грађана – омбудсман, како се он бира , која му је 

функција, како делује и која су му права. 

80. Објасните основне функције општинских и градских јавних служби и агенција, које 

су им функције, који су облици и форме организације и ко врши надзор над њиховим 

радом.  

81. Наведите најчешће облике непосредног учешћа грађана у остваривању локалне 

самоуправе. 

82. Објасните основне карактеристике грађанске иницијативе, која је њихова улога, ко 

може да их покрене, који су услови за њено покретање. Објасните која је обавеза 

органа локалне самоуправе у односу према грађанској иницијативи. 

83. Објасните значај и функцију збора грађана, како се регулише њихов рад и која је 

обавеза органа локалне самоуправе према предлозима збора грађана. 

84. Објасните шта представља Референдум у оквиру локалне самоуправе, ко га 

расписује, шта је услов да се Референдум распише, о чему се на референдум одлучује 

и која је његова улога.  

85. Објасните шта представљају месне заједнице, који је циљ њиховог организовања, 

чиме је регулисан њихов рад и који је основни правни акт месне заједнице.  

86. Објасните шта је буџет јединице локалне самоуправе, које су његове основне 

карактеристике и ко га усваја. 

87. Наведите основне врсте буџетских прихода локалне самоуправе и кратко их 

образложите.  

88. Објасните шта су буџетски расходи , затим ко су корисници буџета и који су услови 

да се буде њихов корисник, шта је текућа буџетска резерва а шта стална буџетска 

резерва и чему оне служе. 

89. Наведите главне изворне приходе јединица локалне самоуправе у Србији. 

90. Објасните два основна разлога због којих Република уступа локалној самоуправи 

одређени обим јавних прихода.  

91. Објасните шта су то трансферна средства из буџета републике, какав карактер ових 

средстава може бити и чему она служе? 

92. Објасните основне послове Трезора, који им је циљ и која се евиденција води 

поводом утрошка општинског буџета. 

93. Наведите главне облике буџетске контроле и кратко образложите на који начин се 

она реализује.  

94.  Наведите која су основна надзорна права Републике према локалној самоуправи и 

кратко их образложите. 

95. Наведите главна правна средства која постоје у функцији заштите локалне 

самоуправе и кратко их образложите.  

96. Објасните који облици сарадње и удруживања јединица локалне самоуправе могу 

постојати, која им је функција и чему служе. 

97. Објасните значај и улогу Сталне конференције градова и општина у Србији.  



 


