
ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛЛСТИ И САМОУПРАВЉАЊА У општини
УводОрганизација власти и самоуправљања y општини и у другим локал- ним заједницама (у граду, срезу, итд.) je y току стварања и развоја соци- јалистичке Југославије доживела значајне промене. Ове промене су биле резулат развитка и поступног преображавања читавог југословенског уставног и друштвено-политичког система.Први облици оргаииизације власти и самоуправљања y општини и другим локалним заједницама настали су joш y периоду социјалистичке револуције и народноослободилачке борбе. To су били народноослободи- лачки одбори који пред,стављају једну од изузетно значајних и трајних тековина ове револуције. Они су- били стварани као револуционарни демократски представнички органи бирани путем непосредних и делегат- ских избора од стране народа који je могао и сменити прједине његове чланове, па и одбор y целини. У својству основних органа власти наро- дчоослободилачки одбори су вршили све функције законодавне и извр- шне власти на својој територији, осим оних који су припадали војним властима. У овом најранијем периоду настајања и развијања оргаииза- ције власти и самоуправљања јавила ce и институција збора грађана.У систему власти који ce изградио на принципима Устава. ФНРЈ од 1946. године, y локалним заједницама (административно-територијал- ним јединицама) представничка тела су задржала карактер основних органа државне власти. To су били народни одбори који су ce y адми- нистративно-територијалним јединицама образовали као органи државне власти ових јединица. Они су били највиши органи државне власти y односима локалног значаја на својој територији. Народни одбори су били демократски представнички органи гчепосредно бираии и контролисани од грађана. С обзиром на систем административног управљања y то време y Југославији, народни одбори су превасходно вршили извршну функцију. Њихови извршни одбори као извршни и управни органи били су подре- ђени не само својим народним одборима, већ и извршним и управним органима виших органа државне власти. Осим тога, одговарајући органи
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република и покрајине, као и виши народни одбори, располагали су зна- чајним правима према нижим народним одборима (поништавања и уки- дање односно обустављање од извршења аката, распуштање народног одбора).Значајније промене y организацији власти и самоуправљања y ЛокаЛним заједницама, a нарочито y погледу природе и положаја наро- дних одбора, као и у погледу других облика остваривања власти и само- управљања, извршене су (трећим) Законом о народним одборима од 1952. године. (9 У то време у Југославији je већ почело да ce остварује самоуправљање произвођача, као и процес децентрализације. У овим новим условима народни одбори су стекли карактер органа народног самоуправљања, представљајући ооновицу власти радног народа. У поје- дине народне одборе (срезова и градова) je тада уведено веће произво- ђача као представничко тело произвођача, поред општепредставничког тела свих грађана. (2) Овим Законом су укинути извршни одбори, a y саставу народних одбора образовани су савети као једна врста извршно- управних органа. Они су ce образовали за поједине области сродних делатности, a њихове чланове je бирао народни одбор из реда својих одборника, a затим и представника привредних и друштвених организа- ција, установа и грађана. У овом периоду, поред зборова бирача, почео je да ce примењује и локални референдум. Народни одбор je могао да образује и савете грађана и комисије грађана за поједине гране управе или подручја делатности.Ове значајне промене потврдио je Уставни закон о основама дру- штвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти од 1953. године. Уставни закон je зајемчио самоуправљање радног народа у општини, граду и срезу, прокламујући да оно заједно са друштвеном сво- јином и самоуправљањем произвођача -у привреди представља основу друштвеног и политичког уређења y Југославији. Народни одбори су били третирани као основни органи власти радног народа и највиши органи власти општине, града и среза. У том погледу веома значајна je била уставна одредба по којој су федерацији припадала само она права која су бита утврђена Савезчим уставом, a народним републикама права утврђена републичким уставом.Овакав ток развитка демократске локалне самоуправе y Југосла- вији створио je основ за увођење комуналног система 1955. године. У овом систему општина je представљала основну политичко-територијалну оргаиизацију самоуправљања радног народа и основну друштвено-еко- номску заједницу становника на свом подручју, a срез политичко-терито- ријалну организацију самоуправљања радног народа и друштвено-еко- номску заједчицу општина и становника на свом подручју. Ооновну институцију y њима и даље су представљали народни одбори који су, y складу са концепцијом скупштинског система, доследније и y већој мери остварили јединство власти. Наиме, народни одбори су вршили 

(’) Први закон о народним одборима je донет 1946. године a други 1949. године.(2) У народне одборе општина веће произвођача je почепо да ce уводи 1955. године. 
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послове из своје надлежности на седницама одбора односно већа, извр- шне и управне послове по правилу преко својих савета, a управне послове и преко својих управних органа. Орган општинске самоуправе je пред- стављао и месни одбор који се. образовао y појединим местима на подру- чју опшиине, a y циљу остваривања што ширег учешћа грађана у општин- ској самоуправи и вршења појединих послова од непосредног интереса за месно становништво. (3) Поред овог облика полунепосредне демокра- тије, y овом периоду ширу афирмацију постижу и облици непосредне демократије.— зборови бирача и референдум.Устав СФРЈ од-1963. године и републички устави донети исте године задржали су и развили постојећу концепцију и механизам власти и само- управљања y локалним заједницама. Самоуправљање грађана у општини Устав je схватао као политичку основу јединственог друштвено-политич- ког система, прокламујући — истовремено — да ce y општини стварају и остварују облици друштвеног самоуправљања из којих произлазе органи који врше функције власти. Поред тога, за организацију власти и само- управљања y општини (која je временом постала једина локална зајед- ница y југословенском систему) нарочито je била значајна одредба Устава по којој права и дужности општине врше грађани на зборовима бирача и путем других облика непосредног одлучивања, општинска скупштина (раније народни одбор), њени органи и месне заједнице, при чему je значајно и то да соу ови органи оставрили права и дужности општине уз учешће и y сарадњи са другим органима друштвеног самоуправљања у општини. На тај начин ce поступно конституисао један механизам који je обухватао не само представничике и друге органе власти, већ и облике директне демократије и, све више различите институције и облике непо- средног самоуправљања. Тиме ce потпуније уобличавала концепција о остваривању власти и самоуправљања од стране радних. људи и- грађана y југословенокој општини; па-се, тако, и превазилазила концепција о кла- сичној локалној самоуправи. I

Карактер организације власти и самоуправљања y општини1. — Организација власти и самоуправљање y општини y савреме- ном југословенском уставном и друштвено-политичком систему ce не регулише непосредно Уставом СФРЈ, али ни уставима социјалистичких република и социјалистичких аутономних покрајина. Устави утврђују само основе друштвено-политичког система Југославије, тако да ce осно- вни принципи читавог друштвено-политичког система (делегатски систем, окупштински систем, принцип одговорности, принцип смењивости, прин- цип јавности рада и обавештавања, принцип уставности и законитости, итд) y пуној мери односе и иа организацију власти и самоуправљања y
Ç) Раније поменуги Закон о народним одборима од 1952. године предвибао je инсти- туцију cêocKin: одбора. -
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општини. У ствари, сви ови принципи представљају основ конституисања власти и самоуправљања y општини.Према томе, општина je — y основи — самостална у конституисању и уређивању свог механизма власти и самоуправљања. Она то чини ста- тутом који самостално доноси скупштина општине. Донет на основу устава, статут представља основни акт општинске самоуправе уопште. Као такав, он je израз „права на самоинституционализовање грађана y општини”. (4) Све je то, несумњиво, последица самог карактера општине коју устав дефинише као самоуправну и ооновну друштвено-политичку заједницу, засновану на власти и самоуправљању радничке класе и свих радних људи. (5)2. — Као самоуправна и основна друштвено-политичка заједница, општина y савременом југословенском уставном и друштвено-политичком систему представља средину односно место y коме радни људи и грађани стварају и обезбеђују услове за свој живот и рад, усмеравају друштвени развој, Остварују и усклађују своје интересе, задовољавају заједничке потребе, и сл. У општини радни људи и грађани остварују власт и упра- вљају другим друштвеним пословима, a то су све функције власти и управљања другим друштвеним пословима осим оних које ce према самом уставу остварују y ширим друштвено-политичкИм заједницама (аутономним покрајинама, републикама и федерацији). (6)Механизам вршења власти и управљања другим друштвеним посло- вима y општини je веома сложен и разгранат. Тако, радни људи и гра- ђани одлучују y општини организовани y основне организације удруже- ног рада, месне заједнице, самоуправне интересне заједнице, друге осно- вне самоуправне организације и заједнице и друге облике самоуправног удруживања и друштвено-политичке организације, као и путем само- управног споразумевања и друштвеног договарања. Посебан начин уче- шћа радних људи и грађана y процесу вршења власти и управљања другим друштвеним пословима остварују ce преко класичних облика непосредне демократије — референдума и зборова, као и других облика личног изјашњавања. Најзад, радни људи и грађани y општини одлучују и посредством својих делегација и делегата у скупштини општине и у другим самоуправним органима, као и органа који су скушптини одго- ворни. Повезани механизмом делегатског система са скупштином општи- не, радни људи и грађани учествују y вршењу њених функција које су веома значајне, с обзиром да скупштина општине има, уосталом као и скупштиие других друштвено-политичких заједница y Југославији, карак- тер органа друштвеног самоуправљања и највишег органа власти (нара- вно, у оквиру права и дужности општине). (7)Овако конституисан механизам власти и самоуправљања y општини показује да ce y југословенској општини, уосталом као и y целокупном

О Видети о овоме,. Јован Борђевнћ: Уставно право, издање Савремена администра- ција, Београд 1975, стр. 684.(!) Устав СФРЈ, чп. 116, ст. 1.(“) Видети Устав СФРЈ, чп. 116, ст. 2. и 3.Č) Видети Устав СФРЈ, чп. 116, ст. 4, Основна начела, одгљак IV, cr. 4, и др. 
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југословенском систему, остварује процес подруштвљавања власти. Поред елемената оргаиизације државне власти, овај механизам садржи и зна- чајне инструменте и облике самоуправљања, поступно ce преображава- јући y један специфичан и оргичалан систем самоуправљања y општини. У овом, данас већ веома развијеном систему, јасно ce уочавају следећи елементи: самоуправљање у организацијама удруженог рада, самоуправ- ним интересним заједницама и меоним заједницама ÿ оквиру општине, облици одлучивања путем личчог изјашњавања радних људи и грађана, делегатски и скупштински систем. II

Самоуправљање y организацијама удруженог рада, самоуправним 
интересним заједницама и месним заједницама y општинмСамоуправљање y организацијама удруженог рада, самоуправним интересним заједницама и месним заједницама представљају, несумњиво један од најзначајнијих облика остваривања заједничких интереса и права и дужности радних људи и грађана y општини, па — самим тим — и њиховог ангажовања y управљању друштвеним пословима на тери- торији општиче иако самоуправљање у овим организацијама и заједни- цама није само карактеристика и елеменат самоуправног механизма општине, већ и читавог југословенског друштвено-политичког система.1- — Најпотпунији, најнепосреднији и најстварнији облик самоупра- вљања који ce развио y досадашњој југословенској пракси уопште je 

самоуправљање y организацијама. удруженог pадa. Оно ce данас оства- рује y свим организацијама удруженог рада, без обзира на њихову врсту и карактер (привредна предузећа, болнице, школе, итд), a које ce осни- вају на територији општине.Самоуправљање у организацијама удруженог рада почива на уста- вом зајемченом праву радника да ради средствима у друштвеној својини y циљу задовољавања својих личних и друштвеиих потреба, и да као сло- бодан и равноправан с другим радницима y удруженом раду управља својим радом и условима и резултатима свог рада. Његово је неотуђиво право да управља радом и поеловањем организације удруженог рада и пословима и средствима y целокупности односа друштвене репродукције, да уређује међусобне односе y раду, да одлучује о дохотку који оствари y различитим облицима уДруживања рада и средстава и да стиче лични доходак. (8)Самоуправљање y организацијама удруженог рада, као што je познато, остварује ce преко једног врло развијеног и разрађеног меха- низма. Део тог механизма, у пракси веома афирмисан, представљају зборови радника и реферечдум, и други облици личног изјашњавања. На зборовима радника имају право да учествују сви радни људи који су запослени y дотичној организацији. Ови зборови имају значајну улогу
Видети Устав СФРЈ, чл. 13, ст. 1 и чл. 14, ст. 1, 
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У процесу кандидовања-за чланове делегација и делегате али и y покре тању иницијативе и давању предлога, y договарању и информисању рад- ника, y контроли над радом самоуправних органа, па и y одлучивању о одређеним питањима. У досадашњој пракси референдум je y приличној мери примењиван y организацијама удруженог рада. Предмет одлучивања могу бити статусна питања y организацији удруженог рада (самоуправни споразум о удруживању рада радника y основној организацији, само- управни споразум о удруживању y радчу организацију, сложену органи- зацију и пословну заједницу, промене y организовању основне органи- зације, итд.), али и таква питања као што су статуг, основе плана основне организације, основе и мерила за расподелу средстава за личне дохотке и за заједничку поторшњу радника, и др. (9)

(’) Видети Закон о удруженом раду од 1976. чл. 463.. (|0) Делегати радничких савета y организацијама удруженог рада (у 1776. години):— раднички савети — — — — — — — — — — — — — — — — 221S1— делегати радничких савета — — — — — — — — — — — — — — 344839У организацијама удруженог рада са мањим бројем радника не образује ce радничкчсавет, већ функцију радничког савета врше сви рдници. Таквих организација удруженограда y 1976. години je било 8997 са 225739 радника.(Подаци: Статистички годишњак Југославије 1978, стр. 78),

Главни орган управљања y основној или другој организацији удру- женог рада je раднички савет који чине делегати радника. (10) To je пред- ставчички орган чије чланове бирају и опозивају сами радници. Њихов мандат не може бити дужи од две године. Раднички савет управља радом и пословањем организације и y том циљу располаже веома зна- чајиим, уставом утврђеним правима и дужностима. Тако, раднички савет утврђује предлог статута који усвајају сами радници непосредно, доноси нормативче акте, план и програм рада и развој организације, утврђује пословну полигику, бира, именује и разрешава друге органе, итд. Делега- ти y радничком савету раде по емерницама које утврђују сами радници и одговорни су радницима за свој рад. Поред радничког савета у основној и y другим организацијама удруженог рада ce образују и други органи. Тако, постоје извршчи органи радничког савета, a посебно ce образују пословодни органи. Извршним органима ce поверавају одређене извршне функције, Њих бира раднички савет на период који не може бити дужи од две године, a могу бити разрешени и пре истека овог рока. Чланови колегијалног извршног оргача су одговорни радничком савету и радни- цима за свој рад. У надлежности пословодних органа (инокосних одно- сно колегијалних) спада вођење пословања организације удруженог рада, организовање и уоклађивање процеса рада y њој, као и извршавање одлука које доносе радници непосредно односно раднички савет и његов извршни орган, итд. У свом раду они су самостални али и одговорни радницима и радничком савету. Именовање и разрешавање пословодних органа врши раднички савет. Њихов мандат може трајати најдуже 4 године. Најзад, изузетно значајан елеменат самоуправног механизма y организацији удруженог рада чини и самоуправна радничка контрола коју радници остварују непооредно, преко органа управљања организа- ције или преко посебног органа самоуправне радчичке контроле. Наро- чито важну улогу y читавом овом самоуправном механизму имају деле-



ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ И САМОУПРАВЉАЊА У ОПП1ТИНИ 55гације које y овим организацијама образују радни људи, a о којима ће касније бити више речи. -2. — Други значајан облик самоуправљања који постоји и све више ce развија y општини и југословенском друштву уопште je само- 
управљање y самоуправним интересним заједницама. Ове заједнице ce оснивају у различитим областима друштвеног живота (образовање, наука, култура, здравство, социјална заштита, и др., a затим пензијско и инва- лидско осигурање и сл., стамбена област па и комунална делатност, енер- гетика, водопривреда, саобраћај, итд.), a y циљу задовољавања личних и заједничких потреба и интереса радних људи и усклађивања рада y овим областима са тим потребама и интересима. Њих оснивају радни људи и то непосредно или преко својих самоуправних организација и заједница. (11) У овим заједницама радни људи остварују слободну раз- мену рада, удружују рад и средства и равчоправно и заједнички одлу- чују о обављању тих делатности и о другим питањима везаним за делат- ност y овим областима.Управљање самоуправним интересним заједницама y општини ce остварује преко скупштина самоуправних интересних заједница y којима ce налазе делегати које радни људи и организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице (чланови интересне зајед- нице) бирају и опозивају. Ови делегати су дужни да раде по смерницама које утврђују они који су их и бирали и којима су одговорни за свој рад. Поред скупштине, y интересној заједници ce образују и извршни органи скупштине којима она поверава одређене извршне функције. Извршни органи су одговорни скупштини за свој рад. У овим заједни- цама може ce расписати и референдум. Такође, ваља поменути и савете јединица самоуправних интересних заједница који представљају радиа тела ових јединица. Њих бирају радни људи и грађани y месним зајед- ницама, a y њихов састав улазе и делегати делегирани од заинтересованих оргача и организација y месној заједници. Постоје, најзад, и савети осно- вних заједница које ce образују за шира подручја, a представљају део самоуправне интересне заједнице.3. — Посебан облик самоуправљања y југословенској општини и друштву уопште je самоуправљање y месним заједницама. Уставом je утврђено право и дужност радних људи и грађана да ce самоуправно

(”) Самоуправне интересне заједнице (у 1975. години):— укупно — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3427— самоуправне интересне заједнице које имају основне заједнице — — — 526— самоуправне интересне заједнице које имају основне заједнице као своједелове:за подручје дела општине — — — — — — — — — — — — — — 59за подручје општине y целини — — — — — — — — — — — — 406за подручје вшпе општина — — — — — — — — — — — — — 54за. задовољавање одређеног интереса — — — — — — — — — 62— Самоуправне интересне заједнице које имају јединице унутар основнихзаједница — — — — — — — — — — — — — — — — — — 75— Самоуправне интересне заједнице које имају јединице као делове основнезаједнице:за део општине — — — — — ■— — — — — — — — — — — — 8за општину y делини — — — — — — — — — — — — — — — 56за задовољавање одређеног интереса — — — — — — — — — — — 15(Подаци; Статисгички годишњак Југославије 1978, стр. 102.).
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организују y месну заједницу y насељу, делу насеља или y више повеза- них насеља, a ради остваривања одређених заједничких интереса и потреба. Ради тога ce радни људи и грађачи, организовани y месној зајед- ници, повезују са организацијама удруженог рада, самоуправним интере- сним заједницама и другим самоуправним организацијама и заједницама. Самоуправљање у овако организованој месној заједници ce састоји y одлучивању радних људи и грађана о остваривању њихових заједнич- ких интереса и о солидарном задовољавању заједничких потреба y обла- сти уређивања насеља, становања, комуналних делатности, дечије и соци- јалне заштите, образовања, културе, физичке културе, заштите потро- шача, заштите и унапређивања човекове средине, народне одбарне, дру- штвене самозаштите, и др. Међутим, радни људи и грађани у месној заједници учествују и y вршењу друштвених послова и y одлучивању о питањима од заједничког интереса у општини и ширим друштвено-по- литичким заједницама.Радни људи и грађани y месној заједници одлучују на зборовима, путем референдума и других облика личног изјашњавања, али и путем својих делегата које бирају y савет месне заједнице; (12) Савет месне заједнице има свој извршни орган. Иначе, на територији месне заједнице делују и веома бројни други облици самоуправне структуре — савети потрошача, скупови станара, јединице самоуправних интересних зајед- ница и њихови савети, мировча већа, удружења грађана, друштвене орга- низације и друштвенополитичке организације, a нарочито месне органи- зације Социјалистичког савеза радног народа. Радни људи и грађани у месним заједницама образују своје делегације које имају посебну улбгу y остваривању самоуправљања y овим заједницама. О њима ће бити више речи на наредним страпицама.

(|2) Месне заједнице (у 1977. години):— укупно месних заједница — — — — — — — — — — — — — — II752— образовано савета месних заједница — — — — — — — — — — — 10018— чланова савета — — — — — — —---- — — — — — — — — — 178107(Подаци: Статистички годишњак Југославије 1978, стр. 103).

4.— Најзад, када ‘се говори о остваривању самоуправљања у општи- ни, a то je карактеристика самоуправљања ÿ читавој југословенској заје- диици, ваља указати и на самоунравно споразумевање и друштвено дого- 
варање. Наиме, y остваривању самоуправљања радници и други радни људи користе самоуправни споразум и друштвени договор као инстру- менте за самоуправно уређивање међусобних односа, усклађивање инте- реса и уређивање односа како y општини, тако и y питањима од ширег друштвеног значаја. Као такви, самоуправни споразум и друштвени дого- вор представљају посебно значајан вид самоуправног одлучивања и израз саме деетатизације. Данас je то већ уобичајегно и редовно средство y механизму самоуправљања.Самоуправни споразум закључују радници y основним и другим организацијама удруженог рада и радни људи y месним заједницама, самоуправним интересним заједницама и другим самоуправним органи- зацијама и заједницама, a y оквиру својих самоуправних права. Спора- 



ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ И САМОУПРАВЉАЊА У ОПШТИНИ 57зум се закључује ради усклађивања интереса радника и радних људи у друштвеној подели рада и друштвеној репродукцији, удруживања рада и средстава, као и уређивања међусобних односа у вези с тим.Друштвени договор утврђују организације удруженог рада, коморе и друга општа удружења, самоуправне интересне заједнице, друге само- управне организације и заједнице, органи општине односно и друге дру- штвено-политичке заједнице, сичдикати и друге друштвено-политичке организације и друштвене организације. Договором ce обезбеђује и ускла- ђује самоуправно уређивање друштвено-еконрмских и других односа од ширег интереса за оне.који утврђују договор или од општег друштвеног интереса. III .
Облици одлучивања y општини путем личног изјашњавања . 

радних људи и грађанаПосебан начин учешћа радних људи и грађана y процесу вршења власти и управљања другим друштвеним пословима. у општини остварује ce преко класичних облика непосредне демократије — зборрва, рефереи- дума и других облика личног изјашњавања, тако да они представљају изузетно значајан елеменат у савременој организацији власти и само- управљању y југословенској општини. Они ce остварују како на терито- ријално одређеним подручјима, тако и y организацијама удруженог рада и другим самоуправним организацијама и заједницама.1. — У самоуправном механизму општине разликују ce више врста 
зборава — зборови радника, зборови радних људи и грађана, зборрви корисника услута, зборови потрошача, и сл.Зборови радника односно зборови радних људи и грађана (13) одр- жавају ce y организацијама удруженог. рада односно у месним заједни- цама и другим самоуправним организацијама и заједницама. Они данас представљају један од уобичајених инструмената непосредног учешћа радчих људи уопште y вршењу власти и управљању друштвеним посло- вима. На овим зборовима ce a) разматрају питања која су значајна за дотичне организације и заједнице, али и питања која су од ширег дру- штвеног интереса, a затим ce покрећу и иницијативе и дају предлози за решавање тих питања, б) разматрају извештаји и предлози које под- носе органи самоуправљања, делегације и делегати y скупштини општине и скупштинама других друштвено-политичких заједница, и др.; в) пре- длажу скупштичи општине и органима ове скупштине, организацијама удруженог рада и другим самоуправним организацијама и заједницама предузимање мера за обављање одређених послова; г) одлучује о пита- њима koja утврђују статут општине и други прописи (као на пр., о осни- 

(,3) Видети, напр., Статут општине Ниш од 1974. године, чл. 181 — 187; Ctotvt onucru- 
не Смедеревска Паланка од 1974. године, чл. 186 — 188; Стагут општине Њубовија од 1974. године, чл. 185 — 188;.Стагуг општине Књажевац од 1974. године, чл. 168, итд.
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вању месних заједница, о променама y месним заједницама, о избору и разрешењу органа месних заједница, о питањима из којих проистиче материјадна или радна обавеза за радне људе и грађане са подручја збора, ако — наравно — таква обавеза или поступак за утврђивање оба- везе није утврђен прописима надлежних органа, итд.); д) врши контролу над радом скупштиче општине, органа и носилаца јавних функција, орга- низација удруженог рада, односно других самоуправних организација и заједница, и др. (14) Статутом општине ce може предвидети да ce на овим зборовима обавезно расправљају и одређени предлози. (15) Право да одлу- чују на овим зборовима о питањима о којима самостално одлучују имају радни људи и грађани који су уписани у бирачки списак. Предлог за сазивање збора могу поднети бројни субјекти (надлежни орган основне организације удруженог рада, месне односно интересне заједнице, месна организација Социјалистичког савеза радног народа, организације Синди- ката, најмање двадесет радних људи са подручја збора, делегација, деле- гат или члан изабрач на дотичном подручју), a одлуку о томе доноси скупштина општине, одговарајући орган основне организације удруже- ног рада, месне односно интересне заједнице.

(,4) Видети, напр., Статут општине Ниш од 1974. године, чл. 181. и 183.(,s) Тако напр., Статут општине Ниш од 1974. (чл. 184.) утврВује да ce обавезно рас- правља о следећим предлозима: за измену или допуну статута ове општине, статута месних заједница, генералног урбанистичког плана, перспективног плана развоја, друштвеног плана, буџета, полптике расподеле средстава самоуправних фондова, пореза и доприноса грађана. Видети и Статут општине Смедеревска Паланка од 1974. године, чл. 187, и др.С4) Видети, на пр., Статут општине Ниш од 1974. године, чл. 188 — 190.С7) Видети, на пр., Статут општине Ниш од 1974. године, чл. 191—193.(|8) Видети, на пр., Стагут ррштине Ниш од 1974, чл. 194 — 197; Статут општине Сме-
деревска Паланка од 1974. године, чл. 189 — 195; Статут општине Љубовија од 1974. године, чл. 189 — 194; Статут општине Књажевац од 1974. године, чл. 197 — 202, и др. 

Зборови корисника услуга (16) ce организују y општини. Њих чине заинтересовани грађани и представници заинтересованих организација. На овим зборовима ce разматрају разноврона питања која ce односе на организацију услуга, цене услуга, и сл., a затим и предлажу одгова- рајуће мере.Зборови потрошача (17) ce, такође, могу организовати y општини. На овим зборовима ce разматрају питања која ce тичу рада трговинских, комуналних или других организација које ce баве делатношћу од зајед- ничког интереса за радне људе и грађане. Органи управљања ових орга- низација су обавезни да размотре закључке и предлоге зборова потро- шача и да их обавесте о заузетим ставовима.2. — Референдум (18) као облик иепосредног одлучивања може ce расписати за целу територију општине, за поједине њене делове, за месну заједницу односно организацију удруженог рада, интересну заједницу и другу самоуправну организацију и заједницу. Референдум расписује скуп- штина општине, скупштина месне заједнице односно одговарајући орган управљања самоуправне организације или заједнице, a на иницијативу различитих субјеката — зборова, месних заједчица, организација удру- женог рада и других самоуправних организација и заједница, друштве- но-политичких организација, удружења грађана, радних људи и грађана као појединаца. Референдум може да ce распише ради претходног изја- 



ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ И САМОУПРАВЉАЊА У ОПШТИНИ 59шњавања радних људи и грађана о појединим питањима или ради потвр- ђивања већ донетог акта. Статутом ошитине, статугом месне заједнице односно организације удруженог рада или друге самоуправне организа- ције и заједнице, друштвеним договором и самоуправним споразумом, могу ce предвидети случајеви y којима ce референдум обавезно мора расписати. Иначе, одлука коју радни људи и грађани усвоје гласањем на референдуму je увек обавезна.3. — Најзад, у извесном смислу, обликом непосредне демократије треба сматрати и јавну дискусију ( ) о појединим актима или најзначај- нијим питањима из оквира права и дужности општине. Одлуку о орга- низовању јавне дискусије доноси орган који je надлежан за доношење дотичног акта, a статутом општине ce може предвидети и обавезно став- љање одређених аката на јавну диокусију (на пр., статут општине, Статут самоуправне интересне заједнице, статут месне заједнице, друштвени план развоја општине, буџет општине и др.). Дискусија о овим актима ce води пре него што их надлежгаи органи усвоје.
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(”) Видети, на пр., Статут општине Ниш од 1974, чл. 198 — 200; Статут општине 
Палилула рл_197&. то)Џ1ве,-чл. 59 — 62, и др.(и) Видети, на пр. Статут општине Ниш од 1974., чл. 201 — 202. 

У општини ce може организовати и анкета (20) са циљем да испита јавно мњење о неком питању или акту који je од интереса за већину радних људи и грађана. ' Тако, анкета ce може спровести о предлогу за расписивање референдума о самодоприносу, о изградњи већих инвести- ционих објеката, о оснивању организација уДруЖеног рада од посебног интереса и др. IV
Делегатски систем y општини1. — Радничка класа и сви радни људи и грађани y Југославији остварују власт и управљају другим друштвеним пословима y општини (и читавом југословенском друштвенополитичком систему), као што je већ речено, како путем поменутих облика самоуправљања и непосредног одлучивања, тако и путем својих дедегација и делегата које бирају y скупштине општина) и скупштине других друштвено-политичких зајед- ница. односно и скупштине самоуправних интересиих заједница). У том погледу делегатски систем y Југославији има изванредну улогу.Наиме, с обзиром да окупштине општина (и уопште све југословен- ске: скупштине) представљају органе друштвеног самоуправљања и нај- више оргаче власти, и y том својству, a сагласно поставкама скупштин- ског система, врше врло широке и најважније функције власти, неопхо- дно je y потпуности обезбедити повезаност радника, радних људи и гра- ђана уопште са овим скупштинама, као и њихов стварни и одлучујући утицај на рад тих скупштина и одлуке које оне доносе. Класични пред- ставнички. -систем и традиционални изборни систем, како je историјска пракса показала, по самој својој природи ограничавају повезаност гра- 
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ђана са изабраним представничким телом као и реални утицај грађана на рад и одлуке представничког тела.Према томе, решење ce не може тражити y развијању и демокра- тизацији тог представничког система како je то чинила класична демо- кратија, па и системи са извесним развијенијим облицима демократије. Решење лежи y једној потпуној трансформацији односа грађана и пред- ставничког тела, a на основама радикалног преображаја друштвено-еко- номских и својинских односа. Инструмент којим ce управо то остварује y југословенској општини и југословенском систему уопште je делегатски систем. To тим пре што делегатски систем представља једну врло чврсту спону која повезује самоуправљање y основним организацијама удруже- ног рада, месним заједницама и другим самоуправним организацијама и заједницама са вршењем власти и самоуправљањем у општини (и оста- лим друштвено-политичким заједницама). Отуда ce и може рећи да делс- гатски систем превазилази и елиминише класични представнички (и тра- диционални избррни) систем,' као и његове пратеће елеменете — одвоје- ност посланика и представничког тела од самоуправне базе, професиона- лизам посланика, утицај уских кругова и група на рад и одлучивање у представничком телу, итд. (21)

(21) Видети о томе, Едвард Кардељ: Правци развоја политичког система социјалистич- 
ког самоуправљања, издање Комунист, Београд 1977., стр, 144 и д.

2. — Делегатски систем y Југославији уопште, a посебно и у опшги- ни, састоји ce y образовању делегација од стране радних људи и грађана y њиховим разноврсним самоуправним организацијама и заједницама и друштвено-политичким организацијама и активном деловању тих деле- гација y конституисању и функционисању скупштина друштвено-поли- тичких заједница и скупштина самоуправно-интересних заједница и пове- зивању свих тих скупштина са радним људима и грађанима организова- иих y самоуправне органзизације и заједнице (самоуправна база), a y циљу остварења њиховог одлучујућег -утицаја на рад и одлучивање у поменутим скупштинама.Основу делегатског система чине делегације које ce образују у свим основним самоуправним организацијама и заједницама и друштве- но-политичким организацијама. Наиме, делегације образују: 1) радни људи y осчовним организацијама удруженог рада и радним заједницама које врше послове од заједничког интереса за више основних организа- ција удруженог рада; 2) радни људи y пољопривредној, занатској и слич- ним делатностима a раде средствима рада на која постоји право својине, заједно са радницима са којима удружују свој рад и средства рада, организовани у заједнице и друге законом одређене облике удруживања; 3) радни људи у радним заједницама државних органа, друштвено-поли- тичких организација и удружења и у другим радним заједницама које нису организоване као организације удруженбг рада, као и активна војна лица и грађанска лица на служби y; оружаним снагама СФРЈ; 4) радни људи и грађани y месним заједницама. У образовању делегација 



брГАНизАциЈд власти■■ и самоуправљањА Ÿ бАштЛИи 61y области образовања имају право да учествују и студенти и ђаци. (22) Међутим, y основним организацијама удруженог рада и радним заједни- цама сa мањим бројем радних људи ие врши ce избор делегација већ функцију делегација врше сви радни људи ових организација и заједница. Такође не врши ce избор делегација ни у друштвено-политичким органи- зацијама, јер функцију делегација врше одређена. изборна тела ових организација.Предлагање и избор чланова делегација врше радни људи и гра- ђани непосредно и то из сопствених редова у њиховим самоуправним организацијама и заједницама. Предлагање ce врши на зборовима радних људи и грађана, a у оквиру организација Социјалистичког савеза радног народа односно организација Савеза синдиката. Избор ce врши тајним гласањем и то на период од 4 године уз, наравно, могућност и опозива. На овај начин је у југословенском друштвено-политичком систему ство- рена једна врло разграната мрежа делегација самоуправних организација и заједница и друштвено-политичких организација у којој је активно ангажован изванредно велики број радних људи и грађана, (23)3. — Делегације y механизму власти и самоуправљања у општини и читавом југословенском друштвечо-политичком систему имају више функција. Једну од тих функција чини избор скупштине општине (одно- оно и скупштина осталих друштвено-политичких заједница и скупштина самоуправних интереоних заједница).Скушптину општине у савременом уставном и друштвено-политич- ком систему Југославије чине три већа: веће удруженог рада као веће делегата радних људи y организацијама удружеиог рада и другим само- управним организацијама и заједницама рада; веће месних заједница као веће делегата радних људи и грађана y месним заједницама; дру- штвенополитичко веђе као веће делегата радних људи и грађана орга- низованих y друштвено-политичке организације. Избори делегата y ова већа сe не засиивају на класичном избору индивидуалних посланика, већ произилазе из самих делегација. Тако, делегације радних људи у рад-
С22) Ввдети, Vcrae СФРЈ, чл. 133.(и) Депегадије и чианови делегација основних самоуправних организација и заједница и друштвено-политичких организација (у 1978.):

. делегације ; . укупно1) делегације у обла- стима удруженог рада и y радним .. заједницама држав- них органа и Дру- штвенб-политичких организација делегације месних заједница делегације друштвено- -политичких организацијаделегације; укупно 60835 .48449 12386' .члановиделегација 742170 535502 123571 830972)бсз података за САП Косовобез података за СР Словенију(Подаци: Статистичкп годишњак Југославпје 7978, /стр, . 101).
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ним заједницама и другим облицима удруживања предлажу и бирају из сопствених редова делегате у веће удруженог рада скупштине општине, док делегације месних заједница предлажу и из својих редова бирају делегате y веће месних заједница. Делегате y друштвено-политичко веће бирају радни људи и грађани непосредно, општим и тајним гласањем и то из редова чланова делегација друштвено-политичких организација y оквиру Социјалистичког савеза радног народа. Кандидате за делегате за ово веће договорно утврђују друштвено-политичке организације y оквиру Социјалистичког савеза радног народа. (24) Изабрани делегати могу бити, наравно, и опозвани. Опозив врше они који су и бирали делегате, тј. одговарајуће делегације односно радни људи и грађани непосредно (деле- гате y друштвено-политичко веће). Избор делегата у скушптине аутоном- них покрајина, република и федерације врши ce од стране скупштина општина, a уз учешће и самих делегација. На тај начин концепција деле- гирања долази до изражаја y конституисању (избору) свих југословен- ских скупштина. Иначе, делегатски начин избора je примљен и y кон- ституисању (избору) скупштина самоуправних интересних заједница.

(24) На изборима за делегате за скушптине општине (у Југославији постоји данас 515 општина) којп су одржани 1978. годинг изабрано je 51960 делегата.(Подаци. Стагпстички годишњак Југославије 1978., стр. 78).С25) Видети, о томе, Едвард Кардељ, наведено дело, стр. 151 и д.

Улога и активност делегација не састоји ce, међутим, само y избо- рима делегата, те ce ни делегатски систем не своди само на изборни систем. Делегатоки систем je, истовремено, и систем којим ce успоставља и обезбеђује један сталан однос радних људи и грађана организованих y самоуправне организације и заједнице (самоуправна база) и изабраних делегата y скупштини општине (и скупштине осталих друштвено-политич- ких заједница). Управо кроз овакав однос ce и остварује одлучујући утицај радних људи и грађана на рад и одлучивање y скупштинама, одно- сно њихово непосредно увлачење у процес стварања и доношења одлука. To ce постиже одговарајућим деловањем делегација, (25) a то и чини другу битну функцију делегација.Ову функцију чине бројна права и дужности које делегације имају како према радним људима и грађанима, тако и према изабраним деле- гатима y скупштинама општина. Пре свега, делегације су дужне да раде по смерницама самоуправних организација и заједница. Такође, оне су дужне да обавештавају радне људи и грађане y њиховим самоуправним организацијама и заједницама о овом раду и раду изабраних делегата у скупштинама општина односно о раду самих скупштина. Делегације су, наравно, за свој рад одговорне самоуправним организацијама и зајед- ницама из којих потичу. Иначе, делегације међусобно сарађују y циљу изналажења заједничких решења која ce односе на питања из надле- жности скупштина општина, као и ради решавања других питања која су од заједничког интереса. Њихова сарадња и међусобни односи почи- вају на споразумевању и договарању што, иначе, постаје све више карак- теристика читавог југословенског друштвено-политичког система. Најзад, делегације имају право и дужност да утврђују основне ставове за рад



ОРГАНИЗЛЦИЈА ВлАсти и сАмоупрађљаАа y општини 63Делегата y скупштинама општина и за њихово учешће y одлучивању y овим скупштинама. Ове ставове делегације утврђују руководећи će инте- ресима својих организација и заједница као и њиховим смерницама, али уз уважавање интереса и других организација и заједница и општедру- штвених интереса и потреба. Наравно, изабарни делегати у скупштинама општина су дуЖни да раде y складу са основним ставовима делегација одноено друштвено-поДитичких организација које су их делегирале, као и са смерницама њихових самоуправних организација и заједница. Они су дужни да то чине y сагласности са заједничким и општедруштвеним интересима и потребама. При томе, они су самостални у опредељивању и гласању. Разуме ce, делегације прате рад делегата, прате остваривање основних ставова које су оне утврдиле за рад делегата, покрећу преко делегата иницијативе y скупштинама за разматрање појединих питања и доношење одлука, итд. Делегати су иначе одговорни за свој рад делега- цијама и самоуправним организацијама и заједницама односно друштве- но-политичким органиацзијама које су их делегирале и дужни су да их обавештавају о свом раду и раду скупштине. Оваквим механизмом односа и узајамних права и дужности. делегатски еистем успоставља и развија (и обезбеђује) један чврст непрекинути и активан однос радних људи и грађана организованих y самоуправне организације и заједнице и дру- штвенополитичке организације и скуптина општина (разуме ce. и скуп- штина других друштвено-политичких заједница и самоуправних интерес- них заједница). Тако ce обезбеђује не само присуство интереса, потреба и захтева радних људи и грађана y скупштинама општина, већ и њихов непосредан и сталан утицај, па и учешће y остваривању функција ових скупштина. Тачније речено, на овај начин ce конституише један једин- ствени и непрекинути процес стварања и доношења одлуке y скупштини. Тај процес ce рађа y самоуправној бази, a завршава у скупштинама општине. To онда и чини да скупштине општина (и све остале јутосло- венске скушптине) у југословеноком оистему социјалистичке самоупра- вне демократије стичу карактер инструмента самоуправљања. To je несумњиво од посебне важности y условима развоја скупштинског сис- тема y Југославији y коме су окупштине један од најзначајнијих облика остваривања власти и управљања другим друштвеним пословима.
V

Скупштински систем y општиниТемељни уставни принцип (20) југословенског друштвено-политичког система по коме радни људи остварују власт и управљају другим дру- штвеиим пословима, између осталог, и путем делегација и делегата y скушптинама друштвено-политичких заједница, као и усмеравањем и кон- тролом рада органа који су им одговорни, недвосмислено опредељује 
(“) Видети, Устав СФРЈ, чл. 89. 



64 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
положај и улогу скупштина у целокупном уставном и друштвено-политич- ком систему Југославије. Спровођење овог уставног принципа неминовно предпоставља афирмисање скупштина. To, међутим, захтева концентри- сање најширих функција y домену власти и y области других друштвенпх послова (свих оних које радни људи и грађани не врше непосредним одлучивањем или у својим самоуправним организацијама и заједницама) управо y рукама скупштина, као што условљава и њихов преовлађујући положај y односу на друге органе — извршне, управне и друге.1. — У складу са поставкама скупштиноког система заснованог на начелу демократског јединства власти скупштина општине je орган дру- штвеног самоуправљања и највиши орган власти y оквиру права и дуж- ности општине.У овом својству скупштине општина данас врше функције које су од пресудног значаја за вођење политике y општини и остваривање инте- реса радних људи и грађана и њихових самоуправних организација и заједница, a које они — како je већ наглашено — не остварују непо- средно. Тако, окупштина општина концентрише, најпре, врло широка права и овлашћења у домену нормативне функције. Она доноси статут општине, одлуке и друге опште акте, a затим и друштвени план, буџет, завршни рачун општине, просторне и урбанистичке планове. У доношењу ових аката скупштина je сасвим самостална и други органи y општини y том погледу не располажу никаквим овлашћењима. Осим тога, скутпптина утврђује политику извршавања одлука и других општих аката које доно- си, као и обавезе органа и организација y општини y вези са извршењем ових аката. Скупштина даје и иницијативу за закључивање и учествује y закључивању друштвених договора. Даље, скупштина општине утврђује политику и одлучује о другим основним питањима од значаја за поли- тички, привредни, социјални, културни и друштвени развој општине. Осим тога, она разматра питања од заједничког интереса за организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице, усклађује њихове односе и интересе, претреса питања из области народне одбране и друштвене самозаштите, и сл. Значајна функција скупштине општине je бирање, именовање односно разрешавање других органа y општини — извршног, управних, судских и других. Томе треба додати и политичко- контролну функцију која ce састоји у политичкој контроли над радом извршног савета, органа управе и нооилаца самоуправних, јавних и других друштвених функција, y вршењу друштвеног надзора, и сл. Вршењем ове функције скупштина општине стиче y својим рукама једно средство утицаја на остваривање политике коју je она и утврдила, y ствари и на вршење политичко-извршне и управне функције. Скупштина општине, даље, оонива општинске органе управе и друге општинске органе и орга- низације које врше послове од интереса за општину и утврђује основе њихове организације и делокруга рада, оонива оргаиизације удруженог рада, итд. У њену надлежност спада, такође, и избор делегата за скуп- штине других друштвено-политичких заједница, избор и разрешење функ- ционера y скупштини општине, расписивање референдума у општини, одлучивање о задуживању општине, одлучивање о удруживању са дру- 



ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ И CAMO'S ПРАВЉАЊА У ОПШТИНИ 65гим општинама y међуопштинске регионалне заједнице, разматрање изве- штаја судова, итд. (27) Наравно, своје надлежности скупштина остварује на основу и y оквиру устава, закона и статута општине. Гарантија устав- ности и законигости њеног рада лежи y праву уставног суда да укида и поништава неуставне и незаконите прописе скупштине општина.

Р7) Видети, Устав СФРЈ, чп. 143; Статут општине Ниш од 1974, чд. 291; Статут onumme 
Љубовија од 1974, чл. 213; Стагут опшшне Палилула од 1978, чл. 207, и др.

Поред функција и надлежности, други значајан чинилац који опре- дељује положај скупштине y организацији власти и самоуправљања y општини je карактер и сплет међусобних односа скупштине и других, нарочито извршних и управних органа. Односе окупштине општина и њеног извршног органа карактеришу превасходно следећи елементи: 1) одговорност извршног савета пред окупштином, a посебно одговорност за стање y свим областима друштвеног живота, за остваривање политике и извршавање закона и одлука и других прописа и општих аката скуп- штине општине као и за усмеравање и усклађивање рада општинских органа управе; 2) уставност и законитост рада извршног савета, a уз пра- во окупштине општине да укида или поништава прописе извршног савета који нису y сагласности са законом, одлуком или другим општим актом скупштине општине; 3) политичка контрола скупштине над радом извршног савета; 4) давање смерница извршном савету од стране скуп- штине; 5) y избор и разрешавање извршног савета од страие скупштине. Поставке скупштинског система су доследно примењене и y сфери међу- собних односа скупштине општине и њеног извршног органа са општин- ским органима управе. Главне карактеристике ових односа ce ињпољавају y одговорности ових органа пред скупштином и извршним саветом, y праву скупштине да именује и разрешава старешине органа управе, y уставности и законитости рада органа управе и повезано с тим, у праву скупштине и извршног савета да укидају (скупштине и да поништава) незаконите прописе органа управе, у праву скупштине да врши политичку контролу и праву извршног савета да врши надзор над радом ових органа, y праву извршног савета да усмерава и усклађује њихов рад, y праву скупштине да оснива ове органе, итд.Израженом положају и улози скупштине y самоуправном механи- зму општине посебно доприноси карактер скупштине као органа дру- штвеног самоуправљања. Такав карактер скупштине општине je нарочито условљен њеном структуром. Скупштина општине представља изабрану и смењиву делегацију радних људи y самоуправним организацијама и заједницама и друштвено-политичким организацијама, тј. орган у коме ce и преко кога ce обезбеђује организовано изражавање интереса радних људи и грађана y свим облицима њиховог организовања. Наиме, како je на претходним страницама већ поменуто, y скуптини општине су пред- стављени радни људи у основним организацијама удруженог рада и дру- гим самоуправним организацијама и заједницама (веће удруженог рада), радни људи и грађани у месним заједницама (веђе месних заједница) и радни људи и грађани организовани y друштвено-политичке организације
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(друштвено-политичко веће). Оваква структура скупштине општине не само да обезбеђује широку и директну партипипацију радних људи и гра- ђана у вршењу власти и управљању другим друштвеним пословима већ и остваривање самог самоуправљања. (28)Карактер појединих скупштичских већа je определио и њихову над- лежност. Тако, веће удруженог рада учествује y одлучивању о питањима од интереса за раднике и друге радне људе y удруженом раду, веће мес- них заједница y одлучивању о питањима од интереса за радне људе и грађане у овим заједницама, док je друштвено-политичком већу поверено одлучивање о питањима остваривања, развоја и заштите уставом утврђе- ног социјалистичког самоуправног систе.ма. Иначе, послове из надлежно- сти скупштине поменута већа врше самостално, y равноправном дело- кругу и на заједничкој седници. Треба додати и то да питањима из области образовања, науке, културе, здравства и социјалне заштите, y скупштини општине одлучују надлежно скушптинско веће и скупштина одговарајуће самоуправне интересне заједнице равноправно. На тај начин, скупштине самоуправних ичтересних заједница иако не стичу формални статус скушитинског већа, y одређеним ситуацијама распо- лажу овлашћењима и функцијама у дотичној области као и сама већа скупштине општине.Остварење надлежности и улоге уопште скупштине у самоуправном механизму општине доприноси и одговарајућа унутрашња организација скупштине. Поред одбора и комисија као радних тела, председника и потпредседника скупштине као и председника већа, y скупштини општине ce образује и председништво скупштине које нарочито има значајне ком- петенције y време ратног стања и y случају непосредне ратне опасности.На крају, ваља поменути да скутплтина општине може да сазове општи сабор општине. Овај сабор чине скупштина општине, делегати самоуправних организација и заједница и друштвено-политичке органи- зације одређене договором y оквиру Социјалистичког савеза радног народа општине. Општи сабор разматра нарочито предлог статута општи- не, плана просторног развоја, генералног урбанистичког плана и предлога за расписивање самодоприноса и општинских зајмова са јавним уписом. Сабор може да заузима ставове и доноси препоруке и закључке.2. — У складу са концепцијом скупштинског система и начелом демократског јединства власти извршни савети (одбори, већа) образују ce као извршни органи скутпптина општина којима ce поверава вршење политичко-извршне функције y оквиру права и дужности општине. Другу димензију функције „извршне власти" y општини изражене у виду упра- вне функције врше посебни општински органи управе.У својству извршног органа скупштине општине извршни савет сноси одговорност пред скупштином за стање y свим областима друштве- ног живота, за спровођење политике и извршавање закона и одлука и других прописа и општих аката скупштине, као и за усмеравање и ускла-

(=•) Видети, Едвард Кардељ, наведено дело, стр. 158 и д. 
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ђивање рада општинских органа управе. Управо то и одређује домашај и карактер његове политичке-извршне функције. У остваривању ове своје функције, a у оквиру права и дужности општине, извршни савет скупштине општине нарочито: прати стање и остваривање политике коју je утврдила скупштина и стара ce о спровођењу те политике, и изврша- вању одлука и других општих аката скупштине, општинског буџета и општинског завршног рачуна, као и политике одбране земље и о спро- вођењу припрема за одбрану; усклађује и усмерава рад општинских органа управе и врши надзор над њиховим радом, укида њихова незако- нита нормативна акта, утврђује општа начела унутрашње; организације општинске управе; предлаже скупштини општине утврђивање политике, предлаже одлуке и друге прописе и опште акте, утврђује, предлог дру- штвеног плана општиие, општичског буџета и општинског завршног рачуна; доноси прописе за извршавање одлука и других општих аката скупштине општине (по правилу, ако je за то овлашћен), итд. Иначе, извршни савет y вршењу послова из свог делокруга доноси наредбе, решења, закључке, упутства и препоруке. (29)Овакав обим и карактер политичко-извршне функције извршних савета, као и раније приказани сплет њихових односа са скупштинама, дају овим органима печат издвојених и осамостаљених извршних органа окупштине општине, a не и тзв. „политичко-извршних одбора" скупштина. To тим пре што извршни савети не произилазе из скупштина, с обзиром да њихови чланови не могу бити y исто време и делегати у скушптини. Осим тога, треба имати y виду да су извршни савети данас персонално повезани са управом — функционери који руководе. општинским орга- нима управе истовремено су и чланови извршног савета што, наравно, све доприноси већој ефикасности у вршењу политичко-извршне и упра- вне функције, али и чини јачом позицију ових органа y целокупном механизму.Kao колегијални орган, извршни савет скушптине општине je сас- тављен од председника, чланова савета које бира скупштииа и старешина општинских органа управе и организација које врше послове од инте- реса за општину. Мандат председника и чданова извршног савета траје четири године и, у складу са општим уставним принципом, исто лице може бити бирано за председника највише два пута, a за члана изузетно и трећи пут и то по посебном поступку. Сваки. члан извршног савета може поднети оставку, a савет може скупштини поднети и колективну оставку, a y одређеним случајевима савет може поставити и питање поверења. Међутим, и свако веће скупштине -може поставити питање поверења извршном савету, a гpyпa Делегата скупштине (најмање 10) може y свом већу да поднесе и иитерплацију за претресање одређених политичких иитања y вези са радом извршног савета.3. — Управну функцију y општини врше посебно образовани орга- ни општинске управе. Наиме, за вршење послова управе y оквиру права 

. (29) Видети, Устав СФРЈ, чљ 148, ef. 2; Статут општине Ниш од 1974., чл. 341; Стагут општине Њубовија од 1974, чл. 257; Стагут општине Палилула ор, 1978. године, чл. 249, и др. 
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и дужности општине образују ce општински секретаријати (одељења) и други општински органи управе, док ce за вршење одређених управних, стручних и других послова могу образовати организације које врше пос- лове од интереса за о-пштину a затим и други органи и организације. У насељеним местима ван седишта општине могу ce оснивати месне кан- целарије. Одређени послови управе могу ce поверити и организацијама удруженог рада, интересним заједницама и другим самоуправним орга- низацијама и заједницама.Функцију коју врше органи управе y општини чини нарочито: спро- вођење утврђене политике, извршавање закона, одлука и других општих аката скупштине општине и извршног савета, спровођење смерница скуп- штине општине, одговорност за стање у областима за које су образовани, праћење стања y одређеним областима, давање иницијатива за решавање питања у тим областима, решавање y упрвним стварима, вршење управ- ног надзора и других управних послова, доношење прописа за које су овлашћени, прнпремање прописа и других општих аката и обављање дру- гих стручних послова за скупштину и извршни савет, итд. (30) У вршењу послова своје функције општински органи управе су самостални y оквиру својих овлашћења. Међутим, приказани елементи њихових односа са скуп- штином општине и извршним саветом, опредељују положај управних органа као органа који су y свом раду окренути скупштини и извршном савету. Такав њихов положај и одговара концепцији скупштинског система.На челу органа управе y општини ce налазе старешине које ce име- нују на четири године. Исто лице може бити именовано два пута узасто- пно на исту функцију, a изузетно ce то може учинити и трећи пут али по посебчом поступку.4. — Најзад y оквиру организације власти и самоуправљања y општини ce образују судски и други органи.Тако, y јединственом систему власти и самоуправљања радничке класе и свих радних људи судску функцију y општини врше општински суд као орган државне власти и самоуправни судови (судови удруженог рада, арбитраже, мировна већа, избрани судови и сл.). Положај ових судова као и судства уопште y Југославији, карактеришу принципи неза- вионости и уставности и законитости. Скупштина општине врши само избор судија и разматра стање и опште проблеме уставности, законито- сти и правосуђа.Функцију јавног тужилаштва y општини врши општински јавни тужилац кога именује и разрешава скупштина општине.Функцију друштвеног правобраниоца самоуправљања, y оквиру права и дужности општине, врши општински друштвени правобранилац самоуправљања. Његово именовање и разрешавање врши скупштина општине.У општини ce образује јавно правобранилаштво које пред судом и другим органима заступа општину, њене органе и месне заједнице y(з°) Видети, Устав СФРЈ, чл. 149, ст. 2; Статут општине Ниш од 1974, чл. 267; Статут општине Палилула од 1978. године, чл, 256. и др.



ОРГАНИЗАЦИЈА ВЛАСТИ И САМОУПРАВЉАЊА У ОШИТИНИ 69погледу имовинских права и интереса. Скупштина општине именује и раз- решава општинског јавног правобраниоца.Најзад функцију органа за вођење прекршајног поступка и доно- шење решења о прекршајима у општини врши општински судија за прекршаје. Његово именовање и разрешавање такође врши скупштина општине.
Друштвено-политичке организације, друштвене организације 

и удружења грађана y општиниСаставни и изузетно значајни део самоуправног механизма y општи- ни и уопште y југословечском друштвено-политичком систему, представ- љају друштвено-политичке организације, a затим и друштвене организа- ције и удружења грађана. (31)Друштвено-политичке организације су облик слободног политичког организовања радних људи и грађана на класним социјалистичким осно- вама. Као такве, оне су, посебно и y општини, активан чинилац система самоуправљања. У том погледу као што je познато, Савез комунисти Југославије y целокупном савременом друштвено-политичком систему представља организовану водећу идејну и политичку снагу радничке класе и свих радних људи у изграђивању социјализма и y остваривању солидарности радних људи и братства и јединства народа и народности Југославије. Социјалистички савез радног народа, пак, представља данас најширу основу друштвено-политичке активности радних људи и грађана и свих организованих социјалистичких снага у југословенском социјали- стичком самоуправном систему. У њему радни људи и грађани, Савез комуниста као водећа идејна и политичка снага, и друге друштвено-поли- тичке организације и све организоване социјалистичке снаге уопште, остварују политичко и акционо јединство социјалистичких снага и усме- равају друштвени развој на основама власти и самоуправљања радничке класе и свих радних људи. Веома значајну улогу у југословенском дру- штву има и Синдикат као најшира организација радничке класе, a затим Савез удружења бораца народчоослободилачког рата, Савез омладине, Конференција за друштвену активност жена, итд.У општини радни људи и грађани организовани y организације Савеза комуниста и организације других друштвено-политичких органи- зација, покрећу и усмеравају политичке и друге активности. Они то чине y циљу заштите тековина социјалистичке револуције и развоја самоуправних односа, a посебно самоуправне и социјалистичке свести и оопособљавања радних људи да управљају друштвеним пословима y општини. Са овим организацијама сарађују скупштина општине и њени органи, a о питањима од заједничког интереса за радне људе и грађане.
(si) Ввдети, Усгав СФРЈ, Основна начела, одељак IV и VII; Статут општине Ниш од 1974., чл. 269. и д.; Статут општине Ваљево од 1974, чл. 183 и д.; Статут општине Палилула од 1978, чл. 78. и д. и чл. 275. и д.; Статут општине Књажееац од 1974, чл. 193 и д. Видети и Едвард Кардељ, наведено дело стр. 174 и д.
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Радни људи и грађани y општини и уопште y југословенском дру- штву, сдободно ce удружују y друштвене организације и удружења гра- ђана, a у циљу остваривања својих заједничких интереса и развијања свестраних активности. Организовани у ове друштвене организације и удружења као и друштвено-подитичке организације, радни људи и гра- ђани y општини покрећу иницијативу за разматрање питања од опшгег друштвеног и заједничког интереса, предлажу организовање заједничких састанака и саветовање представника организација удруженог рада, самоуправних интересних заједница и организација y општини, распра- вљају преко својих представника на седницама скупштине општине о питањима која ce разматрају по покренутој иницијативи, ускдађују мишљења и политичке ставове y погледу решавања појединих питања друштвеног развоја, остваривања права и интереса радних људи и гра- ђана, итд. Скупштина општине и њени органи су обавезни да размотре све иницијативе и предлоге које покрећу односно које им упуте поме- нуте организације и удружења a затим и да их обавесте о свом ставу.

др Павле Николић


