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ИФРАНЦУСКОЈ-УПОРЕДНААНАЛИЗА**

Сажетак
Функ ци ја гра до на чел ни ка не спор но пред ста вља ка мен 
те ме љац у си сте му ло кал не са мо у пра ве раз ви је них др
жа ва. Реч је о ино ко сном из вр шном ор га ну са ко јим 
гра ђа ни уоби ча је но пр во до ла зе у до дир ка да је реч 
о њи хо вом од но су са јав ним, од но сно др жав ним вла
сти ма уоп ште. Шта ви ше, мо же се ре ћи да ква ли тет 
сва ко днев ног жи во та гра ђа на у мно го ме за ви си од ин
сти ту ци о нал них овла шће ња, по ли тич ке мо ћи, као и 
лич них спо соб но сти гра до на чел ни ка ко ји је за ми шљен 
као ,,до бар до ма ћин’’ сво је за јед ни це. У овом ра ду ми 
ће мо ана ли зи ра ти упо ред ном ме то дом ову ва жну ин
сти ту ци ју, њен прав ни по ло жај, за кон ска овла шће
ња и по ли тич ки ути цај у на шој др жа ви и Фран цу ској 
кроз раз ма тра ње ме ђу соб них упе ча тљи вих слич но сти 
и раз ли ка. 
Кључ не ре чи: гра до на чел ник, пред сед ник оп шти не, ло
кал на са мо у пра ва, овла шће ња, из вр шни ор ган.

Iсто риј ски по сма тра но, ло кал на са мо у пра ва у сво јим пр во бит-
ним тра ди ци о нал ним об ли ци ма прет хо ди фор ми ра њу др жа ва 

као об ли ка гло бал не по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва.’’1) Ло гич-
но, пре на ста ја ња са мих др жа ва тре ба ло је ство ри ти ка кве-та кве 
по ве за не и ста бил не за јед ни це у ло кал ној сре ди ни, ко је би он да 

* Ис тра жи вач-са рад ник, 
** Овај рад на стао је у оквиру про јек та бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је. 
1) Пе тар Ма тић, Ре ди зај ни ра ње ло кал не са мо у пра ве, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 

2012, Бе о град, стр. 45.
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на кнад ним удру жи ва њи ма хо ри зон тал но до при не ле ства ра њу цен-
тра ли зо ва не по ли тич ке це ли не, то јест др жа ве.    

Ма те ри ја ко ја се раз ма тра у овом ра ду при па да обла сти ло кал-
не са мо у пра ве и са мим тим пред ста вља су ве ре но пра во сва ке зе-
мље да са мо стал но прав но уре ди ово пи та ње. Фор мал но гле да но, 
чак и у окви ру Европ ске уни је оне има ју ве ли ку сло бо ду јер ,,ни-
је дан акт ко му ни тар ног пра ва не на ме ће оба ве зу др жа ва ма чла ни-
ца ма да раз ви ја ју де цен тра ли за ци ју.’’2) Тре ба ли по себ но ис ти ца ти 
по ли тич ки зна чај функ ци је гра до на чел ни ка, не за ви сно од прав не 
ана ли зе ње го вих овла шће ња и мо ћи? У јед ном бро ју слу ча је ва ова 
ду жност је до слов но слу жи ла као сво је вр сна од скоч на да ска ка 
ви шим др жав ним функ ци ја ма, чак и до по ло жа ја пред сед ни ка ре-
пу бли ке, на ро чи то ако се ра ди ло о пр вим љу ди ма глав ног гра да.3) 
Опа сност ко ја хро нич но пра ти од нос власт-гра ђа ни, до ду ше пре-
вас ход но на ви шим ни во и ма вла сти, а од но си се на по зна ти фе но-
мен оту ђе ња јав них, др жав них функ ци о не ра од гра ђа на у сми слу 
не у ви ђа ња њи хо вих ре ал них по тре ба (што би не ки ре кли ,,пулс’’ 
на ро да) је сва ка ко по при ро ди ства ри знат но ма ње при су тан на ло-
кал ном ни воу, иако ни ов де ни је пот пу но не мо гућ. Гра до на чел ник 
је по де фи ни ци ји у знат но те шњем од но су са гра ђа ни ма и њи хо вим 
ор га ни за ци ја ма го то во сва ко днев но и има че сто бо љи увид у ствар-
не по тре бе и не до стат ке сво је ло кал не сре ди не.

1. Фран цу ска

1.1. Увод не на по ме не

Ка да го во ри мо о функ ци ји гра до на чел ни ка, нај пре тре-
ба ис та ћи оно што се по сло вич но ста вља у пр ви план кад је 
Фран цу ска у пи та њу, а то је огром на рас цеп ка ност фран цу ске 
те ри то ри је на при бли жно 37 000 оп шти на, по че му је ова др-
жа ва је дин ствен слу чај у Евро пи.4) Фран цу ску та ко ђе кра си 

2) Мichel Ver pe a ux, Les col lec ti vités ter ri to ri a les en Fran ce, Dal loz, Pa ris, 4ème édi tion, 2011, 
стр. 66.

3) Та кви слу ча је ви су за бе ле же ни на при мер у Фран цу ској (Жак Ши рак), Ру му ни ји (Тра-
јан Ба се ску), Пор ту га лу (Жор же Сам па јо), Ира ну (Мах мут Ах ма ди не џад)... Сви на ве-
де ни по ли ти ча ри су би ли од ре ђе но вре ме гра до на чел ни ци сво јих пре сто ни ца, а ка сни је 
и ше фо ви др жа ва.

4) При ме ра ра ди, Не мач ка ко ја има 15-ак ми ли о на ста нов ни ка ви ше од Фран цу ске има не-
ко ли ко пу та  ма ње гра до на чел ни ка, а слич но ва жи и за Ве ли ку Бри та ни ју или Ита ли ју 
ко је има ју при бли жан број ста нов ни ка као Фран цу ска.
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та ко зва ни мо но тип ски си стем оп шти не још од Ве ли ке ре во-
лу ци је 1789. То прак тич но зна чи да је устрој ство и ин сти ту-
ци о нал ни си стем свих оп шти на иден ти чан, што као ре ше ње 
мо же и да чу ди, има ју ћи у ви ду огром не не сра зме ре у бро ју 
ста нов ни ка из ме ђу по је ди них оп шти на.5) С дру ге стра не, оно 
што пре ма го то во јед но ду шном ми шље њу од ли ку је фран цу-
ску по ли тич ку кла су су од ре ђе ни кон зер ва ти ви зам и из ве сна 
инерт ност у на ви ка ма и схва та њи ма у ве зи сво је уло ге и ме-
ста у по ли тич ком си сте му. Ка да при том у том кон тек сту узме-
мо у об зир ми шље ње јед ног фран цу ског гра до на чел ни ка да 
се ра ди о др жа ви ,,ко ја мен тал но тре ба да про ме ни век’’,6) он-
да је ја сно да је кон зер ва ти ви зам при лич но уко ре њен у свест 
фран цу ских јав них функ ци о не ра.

Функ ци ја гра до на чел ни ка (ma i re) је јед на од нај ста бил-
ни јих у це ло куп ном по ли тич ком си сте му ове зе мље. Те ме љи 
ове ин сти ту ци је су по ста вље ни још у XIX ве ку, тач ни је за ко-
ном из 1884. под Тре ћом ре пу бли ком (1870-1940). Мо же се 
сло бод но ре ћи да основ ни по сту ла ти на ко ји ма функ ци о ни ше 
ин сти ту ци ја гра до на чел ни ка се ни су су штин ски ме ња ли од 
на ве де ног пе ри о да па све до да нас.

Гра до на чел ник је не спор ни шеф ло кал не ег зе ку ти ве. У 
ње го вом ра ду му по ма же  од ре ђе ни број по моћ ни ка (adjo int)  
чи ји број ни је ста лан, јер за кон оста вља сло бо ду пред сед ни-
ку оп шти не да он са мо стал но од ре ди број сво јих по моћ ни ка, 
има ју ћи пр вен стве но у ви ду раз ло ге це лис ход но сти. Ипак, тај 
број ни је на рав но нео гра ни чен и мо ра се кре та ти у гра ни ца ма 
до мак си мум 30% од укуп ног бро ја ло кал них од бор ни ка, док 
ми ни мум мо ра по сто ја ти бар је дан по моћ ник. На рав но, ја сно 
је да сва ка оп шти на има сво је спе ци фич но сти и ре ал не по-
тре бе ко је за ви се од ње не ве ли чи не, бро ја ста нов ни ка, исто-
риј ских при ли ка, ге о граф ских ка рак те ри сти ка, де мо граф ске 
струк ту ре, при вред ног раз во ја, са о бра ћај не мре же итд.

5) Та ко на при мер, по сто је оп шти не (тач ни је ре че но се о ца) ко ја има ју тек сто ти њак ста-
нов ни ка, па до гра до ва са ви ше сто ти на хи ља да ста нов ни ка.

6) Phi lip pe La u rent, Décen tra li sa tion : en fi nir avec les idées reçues, L.G.D.J, Pa ris, 2009, стр. 
58.
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1.2. Из бор

Ман дат гра до на чел ни ка тра је 6 го ди на и ни је огра ни чен бро јем 
из бо ра.7) За из бор се тра жи ап со лут на ве ћи на гла со ва ло кал них од-
бор ни ка, а уко ли ко до ње ни је мо гу ће до ћи у два кру га гла са ња, у 
тре ћем кру гу се при сту па из бо ру ре ла тив ном ве ћи ном гла со ва. За-
ни мљи во је при том да за кон не зах те ва ни ка кву по себ ну про це ду ру 
кан ди до ва ња на ову функ ци ју, већ се кан ди да ту ра мо же под не ти у 
би ло ком тре нут ку, па чак и пред евен ту ал ни тре ћи круг гла са ња.

Тре ба ло би ис та ћи чи ње ни цу да гра до на чел ник у Фран цу ској 
ни је устав на ка те го ри ја. Устав Пе те ре пу бли ке на бра ја је ди ни це 
ло кал не са мо у пра ве, али не по ми ње по себ но њи хо ве из вр шне и 
пред став нич ке ор га не. Акт ко ји на вр ло де та љан на чин уре ђу је 
ову област је Оп шти за ко ник о те ри то ри јал ним ко лек ти ви те ти ма 
(CGCT) ко ји је у ви ше на вра та био ме њан и до пу ња ван.

По се бан про блем Пе те Ре пу бли ке је го ми ла ње функ ци ја, на-
ро чи то од стра не ло кал них функ ци о не ра, а са мим тим и гра до на-
чел ни ка. На и ме, ве ли ки је број по сла ни ка ко ји су исто вре ме но и 
гра до на чел ни ци или пак пред сед ни ци де парт мант ских или ре ги о-
нал них са ве та, да кле по сто ји спа ја ње ман да та у за ко но дав ном те-
лу и из вр шних функ ци ја на ни жим ни во и ма вла сти (оп шти на ма, 
де парт ма ни ма, ре ги о ни ма). Ло гич но пи та ње ко је се том при ли ком 
по ста вља је да ли до тич ни др жав ни функ ци о не ри мо гу под јед на-
ко ква ли тет но оба вља ти ова ко зах тев не ду жно сти исто вре ме но на 
ло кал ном и цен трал ном ни воу. Зна чај на ре фор ма у ци љу за бра не 
го ми ла ња ман да та је по кре ну та 2013. го ди не од стра не пред сед ни-
ка ре пу бли ке и чак усво је на у На род ној скуп шти ни, али се је дан 
број се на то ра по ка зао не по пу стљи вим, те је услед то га ова ва жна 
ре фор ма до даљ њег од ло же на. 

1.3. Овла шће ња

У фран цу ској прав ној док три ни се по себ на па жња тра ди ци-
о нал но по кла ња раз ма тра њу пој ма јав ног по рет ка (or dre pu blic). 
Овај, ко ли ко зна ча јан то ли ко и сло жен по јам, ни је по го дан за ла-
кон ско де фи ни са ње кроз да ва ње не ког је згро ви тог и све о бу хват ног 

7) Вре ди по ме ну ти при мер по је ди них фран цу ских гра до на чел ни ка ко ји су оба вља ли ову 
функ ци ју чак ви ше де це ни ја. Та ко на при мер, гра до на чел ник Ли о на Еду ар Ерио (Edo
u ard Her ri ot) је био на функ ци ји, и то у два ман да та (1905-1940, 1945-1957), чак  47 
го ди на! До тич ни по ли ти чар за са да по то ме др жи ап со лут ни ре корд у Фран цу ској.
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од ре ђе ња. Оно што је пак не спор но је чи ње ни ца да је гра до на чел-
ник у вр ше њу сво је функ ци је ду жан да пр вен стве но обез бе ди по-
што ва ње и ста бил ност јав ног по рет ка. У том ци љу, као што ће мо 
и ви де ти, он рас по ла же не ким за и ста зна чај ним овла шће њи ма ко ја 
су те шко за ми сли ва и оства ри ва код гра до на чел ни ка у Ср би ји.

Kључно пи та ње код сва ке функ ци је је обим ње них овла шће-
ња, од но сно над ле жно сти. У том кон тек сту не тре ба за бо ра ви ти да 
је ,,пра ва де цен тра ли за ци је она ко ја се од но си на овла шће ња. Не 
тре ба је ме ша ти са де цен тра ли за ци о јом ак тив но сти.’’8) Над ле жно-
сти мо гу оста ти на цен трал ном ни воу вла сти, али њи хо во вр ше-
ње мо же би ти из ме ште но на раз ли чи те де ло ве те ри то ри је. Овла-
шће ња гра до на чел ни ка у Фран цу ској су у јед ној ме ри иден тич на 
или бар срод на овла шће њи ма гра до на чел ни ка у на шој зе мљи, али 
мо ра мо при ме ти ти да је ње го ва ин сти ту ци о нал на уло га ра зно вр-
сни ја, а вр ло че сто и фак тич ки по ло жај ја чи у од но су на ње го вог 
ко ле гу у Ср би ји. Услед број но сти ње го вих овла шће ња ов де ће мо 
на ве сти пр вен стве но са мо оно што чи ни срж ње го вих ду жно сти. 
Сход но то ме гра до на чел ник: 1) пред ста вља сво ју оп шти ну; 2) вр-
ши име но ва ње, про гла ша ва на пре до ва ње, ка жња ва и санк ци о ни ше 
оп штин ске слу жбе ни ке; 3) одо бра ва у ко нач ном ис хо ду оп штин ски 
бу џет; 4) за сту па оп шти ну у слу ча ју суд ског спо ра; 5) ста ра се о 
из вр ше њу од лу ка оп штин ског пар ла мен та; 6) пот пи су је и из вр ша-
ва уго во ре; 7) ста ра се оп штин ским тро шко ви ма; 8) за ду жен је за 
очу ва ње јав ног по рет ка.

Од свих на ве де них овла шће ња, два се по себ но ис ти чу и при-
вла че нај ве ћу па жњу: ,,ше фо ва ње’’ оп штин ском ад ми ни стра ци јом 
и одр жа ва ње јав ног по рет ка. Ова по след ња над ле жност је она ко ја 
по себ но у пр ви план ста вља уло гу гра до на чел ни ка и да је му по-
тен ци јал но ве ли ки ути цај, па и моћ. По јам јав ног по рет ка9) (or dre 
pu blic) ка ко ре ко смо при вла чи ве ли ку па жњу фран цу ске док три не 
јав ног пра ва и уоби ча је но са др жи че ти ри ,,ком по нен те’’: ред, си-
гур ност, без бед ност и јав но здра вље. Гра до на чел ник је овла шћен 
да пре ду зме све ме ре (прав не и фак тич ке) у ци љу за шти те и очу-
ва ња јав ног по рет ка (po li ce mu ni ci pa le). При ме ра ра ди, он мо же 
про гла си ти по себ не зо не без бед но сти у окви ру сво је оп шти не, од-
ре ди ти по се бан ре жим кре та ња у да тим обла сти ма, ус по ста ви ти 
ре стрик тив ни ре жим про да је ал ко хол них пи ћа, от ка за ти по је ди не 

8) Ge or ges Du pu is, Dro it ad mi ni stra tif, Pa ris, 2007, стр. 241.
9) У на шем пра ву би ово ме у ве ли кој ме ри од го ва рао по јам јав ног ре да и ми ра.
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кул тур не ма ни фе ста ци је (филм, по зо ри ште...) у слу ча ју про це не 
на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра...

С дру ге стра не, гра до на чел ник ни је је ди ни ор ган за ду жен за 
јав ни ред и мир на ло кал ном ни воу. По ред ње га, као пред став ник 
вла де у де парт ма ни ма10), пре фект (préfet) на сту па као сво је вр сни 
ко рек тив ни фак тор у сми слу до дат не или до пун ске за шти те јав-
ног по рет ка. Та ко, уко ли ко ме ре ко је гра до на чел ник пре ду зме ни су 
до вољ не да обез бе де јав ни ред и мир или пак на ру ша ва ње јав ног 
по рет ка пре ђе гра ни це јед не оп шти не, пр ва сле де ћа ин стан ца чи ја 
се ин тер вен ци ја оче ку је, у са рад њи, под ра зу ме ва се, са гра до на-
чел ни ком и ми ни стар ством уну тра шњих по сло ва, је упра во пре-
фект Ре пу бли ке. Уло га гра до на чел ни ка по себ но до ла зи до из ра жа-
ја у слу ча ју про гла ше ња ван ред ног ста ња где ван ред не ме ре би ва ју 
при ме њи ва не.11) 

С дру ге стра не пак, ну жно је на по ме ну ти да је фран цу ско пра-
во уки ну ло ин сти ту ци ју ста ра тељ ства (tu tel le) цен трал не вла сти 
над гра до на чел ни ци ма ко ја се спро во ди ла пре ко де ло ва ња пре фек-
та. До 1982. го ди не пре фект је имао прак тич но нео гра ни че ну моћ 
пре ма оп штин ским ак ти ма, уки да ју ћи их по тен ци јал но и због не-
за ко ни то сти, али и уко ли ко про це ни по сто ја ње не це лис ход но сти 
до тич ног ак та. Ме ђу тим, у по след ње три де це ни је ве ли ки део тих 
овла шће ња над ак ти ма гра до на чел ни ка су пре у зе ли управ ни су до-
ви. Но, не тре ба ми сли ти да гра до на чел ник као ло кал ни ор ган не-
ма ни ка ква овла шће ња да де лу је пре ма пред став ни ци ма цен трал не 
вла сти. На про тив, пре ма јед ној пре су ди Др жав ног са ве та (Con seil 
d’Etat), вр хов ног управ ног су да Фран цу ске, још из 1902. ,,гра до-
на чел ник мо же по о штри ти у окви ру сво је оп шти не ме ре за шти те 
јав ног по рет ка ко је је пре фект пред у зео на под руч ју свих оп шти на 
јед ног де парт ма на.’’12) Сход но то ме, он је тај ко ји у крај њој ли ни ји 
има пу ну сло бо ду про це не у по гле ду по тре бе пред у зи ма ња од ре-
ђе них ака та, као и њи хо вог до ма ша ја и ин тен зи те та, под усло вом, 
раз у ме се, да до тич не ме ре бу ду сра змер не ре ал ним по тре ба ма одр-
жа ња јав ног ре да и ми ра, као и по што ва ња оп штег прав ног окви ра 
и хи је рар хи је ака та.

10) Тре ба ре ћи да по сто ји и пре фект у фран цу ским ре ги о ни ма, али он ов де ни је ре ле ван тан 
за на шу те му.

11) Фран цу ско ис ку ство са ван ред ним ста њем је ве о ма бо га то јер је оно у ви ше на вра та 
би ло уво ђе но (1958, 1961, 1985, 2005).

12) Les grands arrêts de la ju ri spru den ce ad mi ni stra ti ve, 16ème édi tion, Dal loz, Pa ris, 2007, стр. 
63.
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По ред то га, као не спор ни шеф ло кал не из вр шне вла сти гра-
до на чел ник има сло бо ду да ве ћи део сво јих овла шће ња пре не се 
на сво је по моћ ни ке, а евен ту ал но у не мо гућ но сти да њих та ком 
ан га жу је, мо же пре не ти део над ле жно сти и на ло кал не од бор ни ке, 
од но сно чла но ве оп штин ског са ве та.

1.4. Пре ста нак функ ци је

По ред оног кла сич ног, би о ло шког раз ло га (смрт), за кон пред-
ви ђа ве ћи број раз ло га ко ји мо гу до ве сти до пре стан ка функ ци је 
гра до на чел ни ка. У том по гле ду вр ло је зна ча јан ути цај цен трал не 
вла сти, кон крет но вла де ко ја у окви ру Са ве та ми ни ста ра (Con seil 
des mi ni stres)13) мо же пред у зе ти од ре ђе не ка зне не ме ре пре ма гра-
до на чел ни ку и ње го вим по моћ ни ци ма, као и пре ма оп штин ском 
са ве ту као ло кал ном пар ла мен ту. Та ко, гра до на чел ник (као и ње-
го ви по моћ ни ци) мо же би ти су спен до ван нај ви ше ме сец да на, али 
исто та ко и опо зван од лу ком Са ве та ми ни ста ра. Ка да је о су спен зи-
ји реч, она је оба ве зно пра ће на за бра ном оба вља ња јав них функ ци-
ја у тра ја њу од го ди ну да на ра чу на ју ћи од да на из ри ца ња су спен-
зи је де кре том. С дру ге стра не, ов де је при ме њив кан це ла риј ски 
прин цип у сми слу по ли тич ке од го вор но сти, та ко да сва ка про ме на 
гра до на чел ни ка, не за ви сно од узро ка, до во ди оба ве зно до про ме не 
свих ње го вих по моћ ни ка.

2. Ср би ја

2.1. Увод не на по ме не

Ка да го во ри мо о Ср би ји, нај пре тре ба учи ни ти јед ну на по ме-
ну тер ми но ло шке при ро де. Ми смо на и ме у на сло ву упо тре би ли 
је дин ствен из раз ,,гра до на чел ник’’ услед еко но мич но сти из ла га ња 
у тек сту, али тре ба ре ћи да срп ски За кон о ло кал ној са мо у пра ви 
(2007) ко ри сти пој мо ве ка ко ,,гра до на чел ник’’, та ко и ,,пред сед ник 
оп шти не’’, има ју ћи у ви ду да у Ср би ји по сто је и оп шти не и гра-
до ви. До тич ну ма те ри ју у на шој зе мљи не ре гу ли ше све о бу хват но 

13) Овај ор ган оку пља је дан пут не дељ но, нај че шће сре дом, чи та ву вла ду на сед ни ци ко јом 
пред се да ва Пред сед ник ре пу бли ке. На тај на чин се оба вља сво је вр сна ко ор ди на ци ја 
де ло ва ња це ло куп не из вр шне вла сти не за ви сно од то га да ли шеф др жа ве при па да ис-
тој стран ци или ко а ли ци ји као и вла да, или су пак су прот них оп ци ја (тзв. ко ха би та ци-
ја).
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ни ка кав је дин ствен акт, ни ти је то уоп ште у пла ну, има ју ћи у ви-
ду на жа лост сла бу срп ску прав ну тра ди ци ју што се скло но сти ка 
ко ди фи ко ва њу ва жних ма те ри ја ти че. Пре ма но вом уре ђе њу број 
гра до ва је зна чај но уве ћан у од но су на ра ни ју си ту а ци ју ка да су 
та кав ста тус има ли са мо Бе о град, Но во Сад, Ниш, Кра гу је вац и 
При шти на. Да нас је број гра до ва у Ср би ји ве ћи од два де сет, јер су 
та кав ста тус до би ла ме ста пре ко 100 хи ља да ста нов ни ка.  

Оно што је за ни мљи вост на ве де ног за ко на је чи ње ни ца да он 
de fac to да је де фи ни ци ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве та ко што 
ка же да те ри то ри ја за ко ју се она осни ва ,,пред ста вља при род ну 
и ге о граф ску це ли ну, еко ном ски по ве зан про стор, ко ји по се ду је 
раз ви је ну и из гра ђе ну ко му ни ка ци ју ме ђу на се ље ним ме сти ма, са 
се ди штем као гра ви та ци о ним цен тром’’ (чл. 17, ст. 2). Иако на чел-
но це ни мо на пор за ко но дав ца да кроз не ко ли ко еле ме на та пру жи 
од ре ђе ње је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, ни смо у пот пу но сти си-
гур ни да је ус пео да ус по ста ви на ро чи то пре ци зне и ко хе рент не 
кри те ри ју ме за осни ва ње оп шти на или гра до ва (а пи та ње да ли је 
то објек тив но и мо гу ће...). Уоп ште но по сма тра ју ћи, је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве је ,,ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал на је ди ни ца у 
ко јој гра ђа ни од лу чу ју о за јед нич ким пи та њи ма од ло кал ног зна ча-
ја не по сред но или пу тем ор га на ко ји са ми би ра ју.’’14) За кон о ло кал-
ној са мо у пра ви де фи ни ше оп шти ну као те ри то ри јал ну је ди ни цу 
,,у ко јој се оства ру је ло кал на са мо у пра ва, ко ја је спо соб на да пре ко 
сво јих ор га на са мо стал но вр ши сва пра ва и ду жно сти из сво је над-
ле жно сти и ко ја има нај ма ње 10.000 ста нов ни ка’’ (чл. 18). До ду ше, 
има ју ћи у ви ду све спе ци фич но сти Ср би је као зе мље, као и њен 
ре ла тив но ма ли број ста нов ни ка, за кон до пу шта из у зе так у сми слу 
мо гућ но сти осни ва ња оп шти не и за те ри то ри ју са ма ње од 10.000 
ста нов ни ка под усло вом да за то по сто је ,,по себ ни еко ном ски, ге о-
граф ски или исто риј ски раз ло зи’’.

Што се гра да као ло кал не је ди ни це ти че, он mu ta tis mu tan dis 
вр ши све над ле жно сти оп шти не (као и оне по ве ре не му за ко ном), а 
и ње го ви ор га ни су у ве ли кој ме ри иден тич ни по струк ту ри, функ-
ци ји и над ле жно сти ма са оп штин ским.

14) Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во  при руч ник за по ла га ње пра во суд ног ис пи та, Слу жбе-
ни гла сник, 2009, Бе о град, стр. 217.
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2.2. Из бор

Пред сед ник оп шти не, за јед но са оп штин ским ве ћем, спа да 
у из вр шне ор га не оп шти не.  Ње га би ра скуп шти на оп шти не као 
пред став нич ки ор ган из ре до ва од бор ни ка на пе ри од од 4 го ди не 
ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка. Да кле, ње гов ман дат 
је за пу не две го ди не кра ћи од ње го вог фран цу ског ко ле ге, али ни 
ов де не по сто ји за кон ско огра ни че ње бро ја ман да та ко ји се мо гу 
вр ши ти. На чел но го во ре ћи, ду жи на ман да та др жав ног слу жбе ни ка 
вр ло че сто ути че на до но ше ње по го то во ду го роч них по ли тич ких 
од лу ка. У не ку ру ку, што је ње гов ман дат кра ћи, он је че шће склон 
да сво је од лу ке и по те зе гле да кроз при зму вре мен ског фак то ра, у 
сми слу бли зи не из бо ра, од но сно евен ту ал но по нов ног из бо ра на 
исту функ ци ју. И обр ну то, ако му је ман дат ду жи, он би био у ста-
њу да од ре ђе не ак те и по те зе ра зло жни је и те мељ ни је про це ни и 
до не се. На рав но, ја сно је да ми го во ри мо пр вен стве но на ни воу 
прин ци па, јер су у прак си сва ка кви слу ча је ви и из у зе ци мо гу ћи.

Пред сед ник оп шти не је не спор ни шеф ло кал не из вр шне вла-
сти и чи та ве оп штин ске ад ми ни стра ци је. У ње го вом ра ду му по-
ма жу за ме ник пред сед ни ка оп шти не (не ка вр ста оп штин ског ,,ви-
це-пре ми је ра’’ ко га он пред ла же а би ра га оп штин ско ве ће), као 
и од ре ђе ни број по моћ ни ка за од ре ђе не обла сти (про све та, спорт, 
кул ту ра, еко ло ги ја, по љо при вре да...) чи ји број за кон огра ни ча ва на 
нај ви ше три, док је у слу ча ју гра да то нај ви ше пет. Ов де ви ди мо 
очи глед ну раз ли ку у од но су на фран цу ско ре ше ње где за кон по ста-
вља кли зно огра ни че ње, од но сно мак си мум 30% од укуп ног бро ја 
ло кал них од бор ни ка. Ова кво ре ше ње нам де лу је са свим при хва-
тљи во и праг ма тич но, има ју ћи у ви ду по сло вич ни дис па ри тет у 
бро ју ста нов ни ка оп шти на у Фран цу ској, где сва ка ко ни су иден-
тич не по тре бе се о ца од пар сто ти на ста нов ни ка с јед не, и оп шти на 
од ви ше де се ти на хи ља да љу ди, с дру ге стра не. 

Што се ти че дру гог сег мен та ло кал не ег зе ку ти ве, оп штин ског 
(град ског) ве ћа, оно фак тич ки пред ста вља не ку вр сту оп штин ске 
(град ске) вла де. С об зи ром да се на ње го вом че лу на ла зи пред сед-
ник оп шти не (гра до на чел ник), то би зна чи ло да он оба вља исто-
вре ме но и функ ци ју и ,,пред сед ни ка’’ и ,,пре ми је ра’’ на ло кал ном 
ни воу .
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По се бан про блем у по ли тич ком сми слу по сма тра но пред ста-
вља од нос гра до на чел ни ка Бе о гра да и ре пу блич ке Вла де у слу ча ју 
да при па да ју раз ли чи тим стран ка ма или ко а ли ци ја ма. Са те стра-
не, иако сто ји го ре на ве де на тврд ња о по ло жа ју гра до на чел ни ка 
Бе о гра да као по тен ци јал ној од скоч ној да сци ка ви шим др жав ним 
функ ци ја ма, исто вре ме но је и тај по ло жај по ве зан са кон стант ним 
при ти ском цен трал не из вр шне вла сти на ње га у слу ча ју при пад но-
сти дру га чи јим оп ци ја ма. По ли тич ки зна чај функ ци је гра до на чел-
ни ка Бе о гра да је до вео до то га да др жав на власт че сто на сто ји да га 
раз ли чи тим сред стви ма ,,са бо ти ра’’ у ње го вом вр ше њу ду жно сти, 
а у крај њем слу ча ју и сме ни.15) До са да шње ис ку ство у Бе о гра ду 
је по ка за ло да сво је вр сна ко ха би та ци ја из ме ђу два ни воа вла сти 
те шко мо же би ти ми ро љу би ва и оп ста ти на ду же ста зе. По тен ци-
јал но вр ло моћ на, а по тен ци јал но та ко ђе и вр ло не згод на, функ-
ци ја гра до на чел ни ка пре сто ни це но си ве ли ке ка ко иза зо ве, та ко и 
ри зи ке. 

2.3. Овла шће ња

 За кон так са тив но на бра ја овла шће ња пред сед ни ка оп шти-
не:

1) пред ста вља ње и за сту па ње оп шти не; 2) пред ла га ње на чи на 
ре ша ва ња пи та ња о ко ји ма од лу чу је скуп шти на; 3) над гле да из вр-
ше ње бу џе та; 4) усме ра ва ње и ускла ђи ва ње ра да оп штин ске упра-
ве; 5) до но ше ње по је ди нач них ака та за ко је је овла шћен за ко ним, 
ста ту том или од лу ком скуп шти не; 6) вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе-
не ста ту том и дру гим ак ти ма уоп ште.

По ред свих ових, ма ње-ви ше кла сич них гра до на чел нич ких 
овла шће ња, овај ор ган има та ко ђе уло гу чу ва ра за ко ни то сти у 
гра ни ца ма сво је ло кал не је ди ни це. Он има за кон ску оба ве зу да 
,,об у ста ви од при ме не од лу ку оп штин ског ве ћа за ко ју сма тра да 
ни је са гла сна за ко ну.’’16)  На рав но, са свим је ла ко за ми сли ти си-

15) Слу ча је ви сме не Зо ра на Ђин ђи ћа из 1997. и Дра га на Ђи ла са из 2013. го ди не о то ме 
не дво сми сле но го во ре.

16) Уз гред ре че но, фор му ла ци ја ,,да об у ста ви од при ме не од лу ку оп штин ског ве ћа’’ нам 
је зич ки де лу је при лич но ро го бат но. Са ста но ви шта до бре за ко но дав не тех ни ке, али 
и ис прав ног срп ског је зи ка, би би ло пра вил ни је ре ћи ,,да об у ста ви при ме ну од лу ке 
оп штин ског ве ћа.’’ Или у чла ну 44 за ко на где се ка же да је ,,пред сед ник оп шти не на-
ред бо да вац за из вр ше ње бу џе та’’, уме сто на при мер да је ре че но да ,,из да је на ред бе за 
из вр ше ње бу џе та’’...  Али на жа лост, но мо тех ни ка је ди сци пли на ко јој се још увек не 
по све ћу је до вољ на па жња у на шем пра ву. До каз за то су и из ве сне је зич ке мањ ка во сти 
и у Уста ву Ср би је из 2006.
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ту а ци ји у ко јој гра до на чел ник ни је прав не стру ке и са мим тим у 
објек тив ној не мо гућ но сти да аде кват но ре а гу је на евен ту ал ну не-
за ко ни тост. У том слу ча ју би на по сто је ћу не за ко ни тост тре ба ло 
да му ука же па жњу или не ко од чла но ва оп штин ског ве ћа или пак 
се кре тар оп шти не ко ји је по де фи ни ци ји прав ник.

За кон та ко ђе из о ста вља при так са тив ном на бра ја њу над ле-
жно сти пред сед ни ка оп шти не јед но фун да мен тал но овла шће ње 
ко је се од но си на име но ва ње чла но ва оп штин ског ве ћа. Њи хов број 
је огра ни чен на мак си мал них 11, а би ра их скуп шти на оп шти не 
на пред лог пред сед ни ка оп шти не. То у осно ви зна чи да пред сед-
ник оп шти не има ви сок сте пен сло бо де да пред ло жи чла но ве сво је 
,,еки пе’’ са ко јом ће ра ди ти као пер со ни фи ка ци ја ло кал не вла сти.

Ка да го во ри мо о над ле жно сти ма гра до на чел ни ка, не мо же мо а 
да не ука же мо на је дан про блем ко ји би се по тен ци јал но мо гао ја-
ви ти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. На и ме, да ва ње (пре)ве ли ких овла-
шће ња гра до на чел ни ци ма, по го то во дис кре ци о них, мо же до ве сти 
до на ру ша ва ња јед на ко сти гра ђа на, као те мељ ног прав ног на че ла 
на ко јем по чи ва са вре ме ни де мо крат ски по ре дак. Од де ло ва ња гра-
до на чел ни ка за ви си чи тав низ прак тич них, сва ко днев них пи та ња 
у оп шти ни (гра ду), као ре ци мо: ре жим про да је ал ко хол них пи ћа, 
јав но про сја че ње, рад уго сти тељ ских обје ка та, са о бра ћа ње и пар-
ки ра ње мо тор них во зи ла, про сти ту ци ја, чак, у но ви је вре ме, и но-
ше ње по је ди них вер ских обе леж ја (бур ки, ни ка ба...) и слич но. У 
тим слу ча је ви ма ни је не мо гу ће за ми сли ти да би гра до на чел ник у 
оп шти ни X дру га чи је прав но уре дио не ко од на ве де них пи та ња ма-
ње или ви ше дру га чи је у од но су на гра до на чел ни ка у оп шти ни Y.17) 
Ту он да до ла зи мо до не че га што је у док три ни јав ног пра ва не ко 
на звао ,,ства ра њем не из мер ног бро ја ми кро прав них по ре да ка.’’18)

С дру ге стра не, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве ужи ва ју за ко ном 
пред ви ђе ну исту мо гућ ност ме ђу соб ног по ве зи ва ња, ка ква по сто ји 
и у фран цу ском пра ву (in ter com mu na lité). Та мо где се ја ви за јед-
нич ки ин те рес, чи ја про це на у прак си мо же да се про ши ри на раз не 
обла сти де ло ва ња, ло кал не је ди ни це, то јест ње ни ор га ни и слу жбе, 
мо гу да се удру жу ју са дру гим је ди ни ца ма и њи хо вим ор га ни ма и 
слу жба ма и ,,удру жи ва ти сред ства и обра зо ва ти за јед нич ке ор га-

17) Та ко, при ме ра ра ди, у сре ди ни где је на  вла сти  ли бе рал ни ја по ли тич ка стру ја би рад 
уго сти тељ ских обје ка та или од нос пре ма про сти ту ци ји био сва ка ко дру га чи ји, ве ро ват-
но бла жи, у од но су на сре ди ну где су на вла сти кон зер ва тив ни је сна ге.

18) An na Pi roz zo li, ‘’Il po te re di or di nan za del sin da co’’, Ri vi sta te le ma ti ca gi u ri di ca dell’As so
ci a zi o ne Ita li a na dei Co sti tu zi o na li sti, № 1/2011, стр. 6.
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не, пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је и уста но ве, у скла ду 
са за ко ном и ста ту том’’ (чл. 88). Иста та ква оп ци ја по ве зи ва ња и 
са рад ње по сто ји и са те ри то ри јал ним је ди ни ца ма дру гих др жа ва, 
на рав но  у окви ру спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је и уз по што-
ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и прав ног по рет ка на ше зе мље.

2.4. Пре ста нак функ ци је

До са да шња прак са по ка зу је да је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
вр ше ње ду жно сти гра до на чел ни ка пре ста ја ло по ли тич ким по ра-
зом од но сно гу бит ком од бор нич ке ве ћи не на ло кал ним из бо ри ма. 
До про ме не за ко на из 2007. го ди не јед на од ре ла тив но че сто ко-
ри шће них  мо гућ но сти је ор га ни зо ва ње ло кал ног ре фе рен ду ма у 
слу ча ју да 10% би рач ког те ла у до тич ном гра ду од но сно оп шти ни 
то за тра жи пу тем пе ти ци је. До са да је би ло не ко ли ко слу ча је ва у 
прак си одр жа ва ња та квих из ја шња ва ња, а њи хов ис ход је углав ном 
био да су ло кал ни чел ни ци до би ја ли по ве ре ње ве ћи не гра ђа на. Оно 
што је та ко ђе ва жно на по ме ну ти је сво је вр сна за шти та ко ју за кон 
пру жа пред сед ни ку оп шти не чи ја сме на ни је из гла са на на ини ци-
ја ти ву од ре ђе ног бро ја (нај ма ње тре ћи не) од бор ни ка. На и ме, у том 
слу ча ју ти исти од бор ни ци не мо гу под не ти скуп шти ни оп шти не 
по нов ни зах тев за сме ну пред сед ни ка оп шти не пре ис те ка ро ка од 
6 ме се ци ра чу на ју ћи од прет ход ног не у спе шног по ку ша ја сме не. 
То је исто вре ме но и не ка вр сте по ли тич ке санк ци је за опо зи ци ју у 
ло кал ном пар ла мен ту ко ја до ду ше по сто ји и на цен трал ном ни воу 
вла сти у Ср би ји  ка да опо зи ци ја не успе да из гла са сме ну вла де- у 
том слу ча ју устав пред ви ђа мо гућ ност по нов ног гла са ња о по ве ре-
њу тек по сле 180 да на.

За кључ на раз ма тра ња

Има ју ћи у ви ду све ре че но, уло га гра до на чел ни ка у сва ком по-
ли тич ком си сте му је не за о би ла зна и од кључ ног зна ча ја за ста бил-
но функ ци о ни са ње ло кал не са мо у пра ве. ,,До бар до ма ћин’’ сво је 
ло кал не за јед ни це, он је она пр ва ка ри ка из ме ђу гра ђа на-по је ди на-
ца и др жав ног апа ра та уоп ште, пре ко ко га би тре ба ло да се ре ша ва 
ве ли ки број пи та ња и про бле ма у сва ко днев ном жи во ту гра ђа на. 
Упра во због ова кве цен трал не по зи ци је на не цен трал ном ни воу 
вла сти сто ји те за ,,да по је дин ци ,пре по зна тљи ви’ у ло кал ним сре-
ди на ма не рет ко мо гу над ја ча ти по ли тич ке пар ти је и кан ди да те ко ји 
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де лу ју у ши рем, на ци о нал ном окру же њу.’’19) На рав но, ко ли ко год 
уло га гра до на чел ни ка (пред сед ни ка оп шти не) би ла по тен ци јал но 
опе ра тив на у сми слу ре ал ног ко ри шће ња за кон ских овла шће ња, не 
тре ба из гу би ти из ви да пи та ње ло кал них фи нан си ја од но сно при-
хо да од ко јих у мно го ме за ви си це ло куп но оства ри ва ње уло ге гра-
до на чел ни ка. За ни мљи во је при том, у не га тив ном сми слу ре чи, да 
у Ср би ји не по сто ји ни ка ква ор га ни за ци ја или удру же ње ко је би 
оку пља ло у свом са ста ву пред сед ни ке оп шти на у Ср би ји, ка кво на 
при мер по сто ји у Фран цу ској у ви ду „Удру же ња гра до на чел ни ка у 
Фран цу ској’’ (As so ci a tion des ma i res de Fran ce).

С дру ге стра не, као не спор на се ја вља чи ње ни ца по сле из вр-
ше не упо ред не ана ли зе да функ ци ја гра до на чел ни ка у Фран цу ској 
има ја чу ин сти ту ци о нал ну уло гу, ши ра овла шће ња и фак тич ки по-
ло жај у од но су на ње го вог ко ле гу у Ср би ји. Ни је при том нај ва жни-
је, али сва ка ко не и не бит на сим бо лич ка ди мен зи ја ин сти ту ци је 
гра до на чел ни ка ко ја је та ко ђе да ле ко из ра же ни ја у Фран цу ској не го 
у Ср би ји. То се огле да у то ме што на кон 18 го ди на вр ше ња ду жно-
сти гра до на чел ник до би ја по ча сно зва ње (ho no ra ri at) у Фран цу-
ској. Исто та ко, би ло би по жељ но да се прав ни оквир ко ји уре ђу је 
по ло жај гра до на чел ни ка бу де уста љен у јед ном ре ла тив ном ду жем 
вре мен ском пе ри о ду ка ко ова ва жна ин сти ту ци ја не би пот па да ла 
под ути ца је тре нут них по ли тич ких хи ро ва или са мо во ља.      
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LAPOSITIONDUMAIREENFRANCEETENSERBIE-
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Résumé
 Le rôle du ma i re est in con to ur na ble et est d’une gran
de im por tan ce po ur le fon cti on ne ment sta ble des col lec
ti vités lo ca les. Il ar ri ve même par fo is que cer ta ins ma i
res im plantés de pu is une lon gue da te dans un mi li eu lo cal 
dépas sent par le ur no to riété cer ta ins hom mes po li ti qu es 
exe rç ant différen tes fon cti ons au ni ve au na ti o nal.  Bien 
sûr, no nob stant les compéten ces que la loi lui con fère et 
l’am ple ur de ses po u vo irs, il ne fa u dra it nul le ment per dre 
de vue que l’uti li sa tion de ses po u vo irs dépend en gran de 
par tie des fi nan ces lo ca les dont dis po se la col lec ti vité en 
qu e sti on. D’autre part, so u lig nons le fa it qu’en Ser bie, à 
la différen ce de la Fran ce, il n’exi ste aucu ne as so ci a tion 
ras sem blant l’en sem ble des ma i res ser bes en vue de fa i re 
connaître le urs vo ix dans les do ma i nes qui, d’une ma niè re 
ou de l’autre, les con cer nent. 
 De même, il no us paraît com me une con clu sion inévi ta
ble que les ma i res en Fran ce ont un rôle in sti tu ti on nel plus 
fa vo ra ble, dis po sent des po u vo irs plus élar gis et ont une 
in flu en ce de fa it plus vi si ble par rap port à le urs ho mo lo
gu es ser bes. Sans en trer en par ti cu li er dans la di men sion 
symbo li que du su jet, c’estàdi re le fa it que les ma i res en 
Fran ce ob ti en nent le ti tre ho no ra i re après 18 ans d’exer
ci ce de le ur fon ction. De même, il no us sem ble in di spen sa
ble que le ca dre ju ri di que con cer nant la fon ction du ma i re 
de me u re sta ble et in changé pen dant une péri o de suf fi sam
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ment lon gue po ur qu’il ne so it so u mis à des ca pri ces ou 
des velléités po li ti qu es.
Motsclés : ma i re, ad mi ni stra tion lo ca le, compéten ces, or
ga ne exécu tif.
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