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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

321. 
 

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 4. став 1. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', број 
65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УСРС) и члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Општинског већа општине 
Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 32. седници одржаној дана 14. октобра 2019. године,  
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
 
 

1. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се: услови и начин обављања комуналне делатности обезбеђивања 
јавног осветљења (у даљем тексту: делатност јавног осветљења) на територији општине Алибунар, 
права и обавезе пружаоца комуналне делатности, обим и квалитет комуналних услуга, 
финансирање, начин вршења надзора над обављање делатности јавног осветљења и друга питања 
која су од значаја за обављање делатности. 
 

Члан 2. 
Комунална делатност јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине 
јавне намене. 

Јавно осветљење је, у смислу ове одлуке, систем објеката, уређаја и инсталација за 
осветљавање површина јавне намене. 

Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке: улице, тргови, мостови, паркови, подземни 
пешачки прелази и степеништа, пешачке површине поред стамбених и других објеката, јавни 
паркинзи и јавне зелене површине у насељима, спортски и објекти за рекреацију у јавној својини, 
гробља, уређена речна обала и друге површине на којима је планским документом предвиђена 
изградња јавне расвете. 
 

2. НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 
Члан 3. 

Комунална делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или 
други привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне делатности). 

Општина Алибунар повериће обављање комуналне делатности јавног осветљења или 
поједине послове из оквира комуналне делатности јавног осветљења, на основу одлуке Скупштине 
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општине Алибунар о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању са 
применом одредби закона о јавно-приватном партнерству, осим када се оснива или је основано 
јавно предузеће. 

Општина Алибунар може да спроведе и процедуру која је утврђена у Закону о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и донесе Одлуку и 
Споразум о заједничком обављању комуналне делатности јавног осветљења за две или више 
јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 4. 
Делатност одржавања јавног осветљења обавља се према годишњем програму (у даљем 

тексту: Програм обављања делатности јавног осветљења), који, поред садржине одређене законом, 
садржи нарочито: врсту, обим, начин и динамику радова и послов ана одржавању, адаптацији и 
унапређењу објеката и инсталација јавног осветљења, укупну вредност планираних послова и 
утрошка електричне енергије, предрачун накнаде за извршавање послова из програма и друго. 

Програм из става 1. овог члана предлаже Одељење за инспекцијске послове, 
грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове Општинске управе општине Алибунар и 
доставља га Општинском већу општине Алибунар на усвајање. 

Програм из става 1. овог члана сматра се донетим када га усвоји Општинско веће општине 
Алибунар. 
 

Члан 5. 
Вршилац комуналне делатности јавног осветљења је дужан: да послове комуналне 

делатности јавног осветљења обавља у складу са законом и важећим прописима, да објекте, 
уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у стању функционалне оспособбљености за 
трајно и континуирано обезбеђење јавног осветљења (набавља и врши замену сијалица, осигурача, 
пригушница, протектор светиљки, кондензатора, упаљача за сијалице и др.) и да обезбеди услове 
за редовно снабдевање електричном енергијом. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да врши набавку, монтира, демонтира, одржава и 
складишти уређаје за декоративно осветљење, као и да обезбедии услове за снабдевање 
електричном енергијом уређаја за декоративно осветљење. 
 

Члан 6. 
Насељена места могу се декоративно осветљавати поводом државних и верских празника, 

културних и спортских приредби и манифестација, на основу одлуке Општинског већа општине 
Алибунар. 

Објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, 
административни, привредни или други значај могу се трајно декоративно осветљавати, на основу 
одлуке Општинског већа општине Алибунар. 

Општинско веће општине Алибунар доноси одлуку из става 1. и 2 овог члана на основу 
предлога вршиоца комуналне делатности, уз који се прилаже пројекат декоративног осветљавања, 
који израђује и прибавља вршилац комуналне делатности. Вршилац комуналне делатности је дужан 
да инсталације и уређаје за декоративно осветавање из става 1. овог члана уклони у року од 15 
дана после празника, приредбе или манифестације. 
 

Члан 7. 
Забрањено је: 
1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било који начин објеката, уређаја и 

инсталација јавног осветљења; 

2) разбијање сијалица, лампиона или изолатора на објектима и инсталацијама јавног 

осветљења; 

3) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и инсталације јавног осветљења; 

4) неовлашћено постављање рекламних паноа на објекте јавног осветљења; 

5) неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење плаката на објекте јавног осветљења. 

  
3. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 
Члан 8. 

Средства за обављање и развој делатнсоти јавног осветљења обезбеђују се из: 
1) прихода буџета општине;. 
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2) наменских средстава других нивоа власти; 

3) других извора у складу са законом. 

 
Члан 9. 

Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из члана 2. став 1. 
ове Одлуке, обезбеђују се у буџету Општине, као и из других извора у складу са законом, а на 
основу Програма обављања делатности јавног осветљења, и то за следеће намене: 

1) трошкове накнаде према приватном партнеру у складу са уговором о јавно-приватном 

партнерству; 

2) одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и инсталација 

јавног осветљења; 

3) трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења; 

4) трошкове декоративног осветљења (прибављање, монтирање, демонтирање, 

одржавање и складиштеље уређаја за декоративно осветљење и др.); 

5) трошкове за снабдевање електричном енергијом и 

6) остале трошкове обављања делатности. 

 
4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 10. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да у средствима јавног информисања, или на 
други погодан начин, обавести кориснике комуналне услуге о планираним или очекиваним 
сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати у обављању делатности јавног 
осветљења, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању делатности. 
 

Члан 11. 
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да одмах о томе обавести 
председника општине и да истовремено предузме мере за отклањање поремећаја. Уколико 
вршилац комуналне делатностии не предузме мере за отклањање поремећаја у року који одреди 
председник општине, председник општине ће предузети мере за хитну заштиту комуналних објеката 
и друге имовине која је угрожена. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања делатности јавног осветљења, 
односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, председник општине 
је дужан да предузме следеће мере: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед 

прекида настала опасност по живот и рад грађана, или рад правних и физичких лица, 

или би настала значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена; 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 

делатнсоти и учињену штету. 

 
Члан 12. 

У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или прекида у 
обављању делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди 
осветљење јавних површина по следећем реду првенства: 

1) јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја; 

2) јавно осветљење тргова; 

3) јавно осветљење улица; 

4) јавно осветљење пешачких стаза; 

5) јавно осветљење спортских објеката. 

 
5. НАДЗОР 

 
Члан 13. 

Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши надлежна комунална инспекција 
Општинске управе општине Алибунар. 
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6. ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 14. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди корисницима услуга законом 
прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга. 

Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу континуирано у 
току године достављати питања, примедбе и предлоге вршиоцу комуналне делатности преко 
интернет странице. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да на достављена питања, примедбе и предлоге 
одговори у року од осам дана. 
 

Члан 15. 
Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу се 

континуирано у току године изјашњавати о квалитету пружених услуга преко интернет странице 
Општине Алибунар. 

Организациона јединица Општинске управе надлежна за комуналне послове са 
достављеним изјашњењима поступиће на начин прописан законом којим је регулисано обављање 
комуналних делатности. 
 

7. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

Новчаном казном у износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице – 
вршилац комуналне делатности обезбеђења јавног осветљења ако: 

1) не обавља комуналну делатност обезбеђивања јавног осветљења на прописан начин 

(члан 5. Одлуке); 

2) не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном року (члан 14. 

став 3. Одлуке); 

3) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове 

Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00 
динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са 
законом.  

 
Члан 17. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
1) поступи супротно забрани прописаној одредбом члана 7. Одлуке; 

2) не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове 

одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 20.000,00 
динара предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00 
динара физичко лице. 

За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са 
законом.  
 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 352-23/2019-04 
У Алибунару, 14. октобра 2019. године 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

322. 
 

На основу члана 46. Закона о ветеринарству (''Службени гласник РС'', број 91/2005, 30/2010 
и 93/2012), члана 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Став 1. тачка 3. и 7. 
Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а 
на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 32. седници 
одржаној дана 14. октобра 2019. године,  доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

1. ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, рад и делатност зоохигијене на територији општине 
Алибунар. 
 

2. ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 
Члан 2. 

Делатност зоохигијене на територији општине Алибунар обављаће јавног предузеће, 
привредно друштво, предузетник или други привредни субјект који је у складу са законом 
регистрован и лиценциран за обављање делатности зоохигијене, које испуњава услове за 
отпочињање обављања комуналне делатности зоохигијене утврђених у Уредби о начину и 
условима за отпочињање обављања комуналних делатности (''Службени гласник РС'', број 13/2018 
и 66/2018). 

Општина Алибунар повериће обављање комуналне делатности зоохигијене, или поједине 
послове из оквира комуналне делатности зоохигијене, на основу одлуке Скупштине општине 
Алибунар о начину обављања комуналне делатности, и уговора о поверавању, са применом 
одредбо закона о јавно-приватном партнерству, осим када се делатност поверава јавном 
предузећу. 

Општина Алибунар може да спроведе и процедуру која је утврђена у Закону о комуналним 
делатностима и донесе Одлуку и Спортазум о заједничком обављању комуналне делатности 
зоохигијене за две или више јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
Комунална делатности зоохигијене обухвата следеће: 

1) хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених животиња у 

прихватилиште; 

2) контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака; 

3) нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних и других површина 

(атара) и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или 

промет животиња до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада 

животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 

животну средину; 

4) спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама 

мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 

Вршилац комуналне делатности обављаће поверене послове по налогу комуналне 
инспекције Општинске управе општине Алибунар. 
 

Члан 4. 
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Нешкодљиво уклањање лешева домаћих и других животиња подразумева: сакупљање, 
превоз, сахрањивање, спаљивање или прераду на прописан начин, који не представља ризик по 
друге животиње, људе или животну средину. 

Вршилац комуналне делатности зоохигијене је дужан, када је то потребно, да обезбеди 
превоз леша са места угинућа до објекта за преглед лешева или за сакупљање, прераду или 
уништење, као и да обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила и опреме. 
 

3. ЗАБРАНА 

 
Члан 5. 

Забрањено је бацати лешеве животиња у водене токове или одводе, или их остављати на 
путевима, отвореном простору, у шумама и јавним површинама, или на другом месту. 

Власници и држаоци животиња дужни су да пријаве угинуће животиње надлежној 
комуналној инспекцији Општинске управе општине Алибунар, и да се придржавају свих упутстава 
које је надлежни орган издао у вези са одлагањем лешева. 
 

4. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 6. 

Средства за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из: 
1) прихода буџета Општине Алибунар; 

2) наменских средстава других нивоа власти; 

3) других извора у складу са законом. 

 
5. НАДЗОР 

 
Члан 7. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална инспекција Општинске 
управе општине Алибунар. 
  

6. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице и 
одговорно лице у правном лицу ако се не придржава одредби члана 5. ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник или 
привредно друштво ако се не придржава одредби члана 5. ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне 
делатности зоохигијене ако се не придржава одредби члана 4. ове Одлуке. 
 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Број: 352-24/2019-04 
У Алибунару, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

323. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став. 1. тачка 5. и чланова 42-44.  Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 
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87/2018) и члана 117. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине 
Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Општинског већа општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници одржаној дана 14. октобра 2019. године,  
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Образује се Штаб за ванредне ситуације Општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) за 

праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним 
ситуацијама као оперативно-стручно тело на територији Општине Алибунар (у даљем тексту: 
Општина). 
 

Члан 2. 
Штаб обавља следеће послове: 
1) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасаввања на 

територији Општине; 

2) предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање Општине; 

3) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и 

управља ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

4) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

5) разматра Процену ризика, План заштите и спасавања Општине и друга планска 

документа и даје препоруке за њихово унапређење; 

6) именује поверенике и зтаменике повереника цивилне заштите у насељима и делу 

насеља Општине; 

7) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у 

Општини; 

8) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 

9) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама; 

10) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама; 

11) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите овлашћених 

и оспособљених правних лица; 

12) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 

13) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за 

проглађење и укидање ванредне ситуације; 

14) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и 

управљања у ванредним ситуацијама; 

15) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште 

намене и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; 

16) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

17) израђује предлог годишњег Плана рада и предлог годишњег Извештаја о раду и  

доставвља Скупштини општине на усвајање; 

18) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области 

заштите и спасавања; 

19) обавља и друге послове утврђене Законом и другим прописима којима се регулише 

надлежност и рад Штаба. 

 
Члан 3. 

На предлог Штаба, председник Општине доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације 
на делу територије, или целој територији Општине. 
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Члан 4. 

Штаб чине: командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба, које поставља и 
разрешава Скупштина општине Алибунар. 

Командант Штаба је председник Општине. 
Заменик команданта Штаба је заменик председника Општине, или члан Општинског већа. 
Начелник Штаба је представник надлежне службе Министарства унутрашњих послова. 
Командант Штаба предлаже заменика команданта, начелника и чланове Штаба. 
Састав Штаба може да чини и помоћно особље (возач, курир, технички секретар и сл.). 

 
Члан 5. 

Штаб образује стручно-оперативне тимове као своја помоћна стручна тела, у складу са 
позитивним прописима. 

Штаб доноси наредбе, закључке и препоруке. 
Штаб има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом. 

 
Члан 6. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Штаба обављају стручне службе 
Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа) у сарадњи са 
представником Одељења за ванредне ситуације у Панчеву. 

Одређене послове и задатке за потребе рада Штаба у оквиру своје надлежности и на захтев 
надлежних органа Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, наређења команданта и 
Штаба, извршаваће и друге службе из састава Општинске управе, укључујући и друге органе и 
организације на територији Општине, зависно од потребе и у складу са посебним наредбама и 
закључцима Штаба. 
 

Члан 7. 
Средства за рад Штаба обезбеђују се у буџету Општине Алибунар, буџетима Републике 

Србије и АП Војводине, као и на други законом утврђени начин. 
 

Члан 8. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2011). 
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 
 
   
Број: 020-133/2019-04 
У Алибунару14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

324. 
 

На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 
6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон) члана 46. 
Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014-др.закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст (''Сл.лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на својој 32. седници одржаној дана 14. октобра 2019. године 
доноси 
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О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за постављање 

челично решеткастог стуба површине под објектом 2,56 m2 и 20 kV кабловског вода дужине 

822 m за МБТС ''Привремена фабрика бетона са пратећим садржајима и функционалним 

деловима'' за потребе изградње комплекса ''Ветроелектрана Алибунар 1'' и ''Ветроелектрана 

Алибунар 2'', инвеститору изградње комплекса ''Ветроелектрана Алибунар 1''  - ''Windvision 

Windfarm A'' са седиштем у Алибунару, улица Жарка Зрењанина бр. 10 и инвеститору 

изградње комплекса ''Ветроелектрана Алибунар 2'' – ''Windvision Windfarm B'' са седиштем у 

Алибунару, улица Жарка Зрењанина бр. 10, на следећим парцелама у к.о. Селеуш, 

уписаних у  Лист непокретности број 2148 к.о. Селеуш: 

1) број катастарске парцеле 2283/3, потес или улица Ђалу маре, укупне површине 06ha 

57a 17m2, врста земљишта – остало земљиште, земљиште под објектом – 

некатегорисани пут; 

2) број катастарске парцеле 2283/4, потес или улица Личка, укупне површине 7a 53m2, 

врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, земљиште под објектом – улица; 

3) број катастарске парцеле 2283/2, потес или улица Личка, укупне површине 74a 02m2, 

врста земљишта – земљиште у грађевинском подручју, земљиште под објектом – улица. 

2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор о праву службености којим 

ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, на основу ког ће се 

службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар, на земљишту из тачке 1. ове 

Одлуке, као постужном добру у корист повласног добра свакодобног власника повласног 

добра. 

3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена 

уговором о праву службености. 

4. За закључење уговора о праву службености из тачке 2. ове Одлуке, у име Општине 

Алибунар овлашћује се Председник општине Алибунар. 

5. Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски 

услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдани интерес 

Општине Алибунар да се пројекат изградње ''Ветроелектране Алибунар 1'' и 

''Ветроелектране Алибунар 2'' реализује. 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења из разлога хитности, и биће објављена у 

''Службеном листу општине Алибунар''.   

   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Подносилац захтева ''Windvision Windfarm A'' д.о.о. Алибунар и ''Windvision Windfarm В'' 
д.о.о. Алибунар, ул. Жарка Зрењанина 10, Алибунар, обратио се захтевом за давање сагласности 
за установљавање права службености за постављање челично решеткастог стуба површине под 
објектом 2,56 m2 и 20 kV кабловског вода дужине 822 m за потребе будућег прикључења МБТС која 
ће бити потребна за рад објекта привремене фабрике бетона са пратећим садржајима и 
функционалним деловима, а у којој ће се производити бетон за потребе изградње комплекса 
''Ветроелектрана Алибунар 1'' и ''Ветроелектрана Алибунар 2''. 

Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-испр., 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УСРС, 98/2013-одлука УСРС, 132/14, 145/2014, 83/2018, 
31/2019 и 37/2019 – др. закон), сви предметни објекти ће бити грађени на основу привремене 
грађевинске дозволе, с обзиром да ће бити потребни само до изградње темеља ветрогенератора, а 
за исте је потребно поднети и доказ о решеним имовинско-правним односима, између којих се 
признаје и право службености са власником земљишта на коме ће се објекти градити, што је све 
регулисано чланом 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. 

Предметном Одлуком се даје сагласност за успостављање права стварне службености на 
предметним парцелама за постављање наведеног челично-решеткастог стуба и 
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електроенергетских каблова, а све са циљем да се омогући даља изградња предметних 
ветроелектрана. На основу Одлуке ће бити закључен Уговор о праву службености између Општине 
Алибунар и подносиоца захтева, при чему се овлашћење за потписивање предметног Уговора 
испред Општине Алибунар даје председнику општине. 

Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски 
услови за успостављање права службености у траженом облику, као и оправдани интерес Општине 
Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 
Број: 463-32/2019-04 
У Алибунару, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

325. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Алибунар, број 55/2019 од 04. септембра 

2019. године, који је донео Савет Месне заједнице Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-3/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

326. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Банатски Карловац, број 36/2019 од 05. 

септембра 2019. године, који је донео Савет Месне заједнице Банатски Карловац. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Број: 015-4/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

327. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Владимировац, број 51 од 05. септембра 

2019. године, који је донео Савет Месне заједнице Владимировац. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-5/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

328. 
 
На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Добрица, број 6 од 04. септембра 2019. 

године, који је донео Савет Месне заједнице Добрица. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-6/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

329. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Иланџа, број 170/2019 од 04. септембра 2019. 

године, који је донео Савет Месне заједнице Иланџа. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-7/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

330. 

 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Јаношик, број 10 од 05. септембра 2019. 

године, који је донео Савет Месне заједнице Јаношик. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-8/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 
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331. 

 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Локве, број 260/2019 од 05. септембра 2019. 

године, који је донео Савет Месне заједнице Локве. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-9/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

332. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Николинци, број 77/2019 од 05. септембра 

2019. године, који је донео Савет Месне заједнице Николинци. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-10/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

333. 

 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 

 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Нови Козјак, број 37-4/2019 од 04. септембра 

2019. године, који је донео Савет Месне заједнице Нови Козјак. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-11/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

334. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 
 
 

1. Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Селеуш, број 39/2019 од 04. септембра 2019. 

године, који је донео Савет Месне заједнице Селеуш. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 015-12/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

335. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист општине 
Алибунар'', бр. 22/2019),  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР 

ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ 
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1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' 

Алибунар за школску-радну 2019/2020. годину, бр. 274-4/2019 од 13.09.2019.г., који је 

усвојен од стране Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
  
Број: 022-15/2019-04 
Алибунар, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

336. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 

– др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута Општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), по поднетом захтеву од 

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, улица 

Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова на повезивању контурно-

истражне бушотине Lo-x-2 на бушотински цевовод истражне бушотине Lo-x-1, што између осталог 

обухвата и радове на парцелама број 6711. и 6668. к.о. Локве, које су у јавној својини Општине 

Алибунар, а на предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 32. седници, одржаној дана 14. октобра 2019. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ПОДРУЧЈУ К.О. ЛОКВЕ 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за управљање имовином, са 

седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној својини 

Општине Алибунар – парцеле број 6711. и 6668. к.о. Локве – остало земљиште – 

некатегорисани путеви, врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту ради 

повезивања контурно-истражне бушотине Lo-x-2 на бушотински цевовод истражне бушотине 

Lo-x-1. 

2. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да о почетку извођења радова извести надлежни орган 

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да након завршетка радова предметне парцеле доведе у 

пређашње исправно стање. 

4. Ово Решење се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из члана 1. овог 

Решења. 

5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за 

давање сагласности за извођење радова по УРП ради повезивања контурно-истражне бушотине Lo-

x-2 на бушотински цевовод истражне бушотине Lo-x-1. Према Елаборату за исходовање услова број 

5096, од 03.2019. године, израђеног од стране ''Неопетрол Инжењеринг'' д.о.о. Нови Сад, извођење 

радова се између осталих планира и на парцелама број 6711 и 6668 к.о. Локве. Предметне парцеле 

су у јавној својини Општине Алибунар. 
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Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-52/1-19-05 од 16.09.2019. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, парцеле број 6711 и 6668 к.о. Локве се налазе у зони 

пољопривредног земљишта у обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налазе се у јавној 

својини општине Алибунар, при чему представљају парцеле некатегорисаних путева. 

Предметни радови се изводе у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

Подносиоцу захтева се, у складу са чланом 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцелама број 6711 и 6668 к.о. Локве, под 

условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, као и да након 

завршетка раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-215/2019-04 

Алибунар, 14. октобра 2019. godine 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

337. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 

– др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), по поднетом захтеву од 

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, улица 

Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова по Упрошћеном рударском 

пројекту ради изградње пролаза цевовода СС-1 Јерменовци – ОС Јерменовци испод канала ДТД 

РП за реконструкцију катодне заштите ОС Јерменовнци, што између осталог обухвата и радове на 

парцели број 617/1 к.о. Јаношик, која је у јавној својини Општине Алибунар, а на предлог 

Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 32. седници, одржаној дана 14. октобра 2019. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ПОДРУЧЈУ К.О. ЈАНОШИК 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за управљање имовином, са 

седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној својини 

Општине Алибунар – парцели број 617/1 к.о. Јаношик – остало земљиште површине 612 m2 

– некатегорисани пут, врши извођење радова по Упрошћеном рударском пројекту – 

изградња пролаза цевовода СС-1 Јерменовци – ОС Јерменовци испод канала ДТД РП за 

реконструкцију катодне заштите ОС Јерменовци. 

2. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да о почетку извођења радова извести надлежни орган 

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да након завршетка радова предметну парцелу доведе у 

пређашње исправно стање. 

4. Ово Решење се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из члана 1. овог 

Решења. 
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5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за 

давaње сагласности за извођење радова по УРП – изградња пролаза цевовода СС-1 Јерменовци – 

ОС Јерменовци, испод канала ДТД РП за реконструкцију катодне заштите ОС Јерменовци. Према 

Елаборату за исходовање услова број 5094 од 02.2019. године, израђеног од стране ''Неопетрол 

Инжењеринг'' д.о.о. Нови Сад, извођење радова се између осталог планира и на парцели број 617/1 

к.о. Јаношик. Предметна парцела је у јавној својини општине Алибунар. 

Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-10/1-19-05 од 15.08.2019. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, парцела број 617/1 к.о. Јаношик се налази у зони 

пољопривредног земљишта у обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налази се у јавној 

својини општине Алибунар, а представља парцелу некатегорисаног пута. 

Предметни радови се изводе у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

Подносиоцу захтева се, у складу са чланом 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцели број 617/1 к.о. Јаношик, под 

условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, као и да након 

завршетка раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-216/2019-04 

Алибунар, 14. октобра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

338. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 

– др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2015) и члана 40. тачка 7. Статута Општине Алибунар – 

пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), по поднетом захтеву од 

стране НИС А.Д. Нови Сад – Дирекције за управљање имовином, са седиштем у Новом Саду, улица 

Народног Фронта бр. 12, ради давања сагласности за извођење радова изградње рударског објекта 

повезивања нове бушотине Lo-028 до постојећег колекторског прикључка на СС Локве, као и 

постављање нисконапонског електроенергетског кабла и прилаз бушотини, што између осталог 

обухвата и радове на парцелама број: 6666, 6668, 6660 и 6715. к.о. Локве, које су у јавној својини 

Општине Алибунар, а на предлог Општинског већа Општине Алибунар,  

Скупштина Општине Алибунар на својој 32. седници, одржаној дана 14. октобра 2019. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗЕМЉИШТУ  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НА ПОДРУЧЈУ К.О. ЛОКВЕ 

 

1. Даје се сагласност предузећу НИС А.Д. Нови Сад – Дирекцији за управљање имовином, са 

седиштем у Новом Саду, улица Народног Фронта бр. 12, да на земљишту у јавној својини 
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Општине Алибунар – парцеле број: 6666, 6668, 6660 и 6715. к.о. Локве – остало земљиште – 

некатегорисани путеви, врши извођење радова по упрошћеном рударском пројекту ради 

постављања цевовода за транспорт флуида од бушотине Lo-028 до постојећег колекторског 

прикључка на СС Локве, као и постављања нисконапонског електроенергетског кабла и 

прилаз бушотини. 

2. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да о почетку извођења радова извести надлежни орган 

Општине Алибунар. 

3. Обавезује се НИС А.Д. Нови Сад да након завршетка радова предметне парцеле доведе у 

пређашње исправно стање. 

4. Ово Решење се издаје ради добијања одобрења за извођење радова из члана 1. овог 

Решења. 

5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

Општине Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Предузеће НИС А.Д. Нови Сад – Дирекција за управљање имовином је поднео молбу за 

давање сагласности за извођење радова по УРП ради ради постављања цевовода за транспорт 

флуида од бушотине Lo-028 до постојећег колекторског прикључка на СС Локве, као и постављања 

нисконапонског електроенергетског кабла и прилаз бушотини. Према Елаборату за исходовање 

услова, број 126-19 од 06.2019. године, израђеног од стране ''НИС Нафтагас НТЦ'', извођење 

радова се између осталих планира и на парцелама број: 6666, 6668, 6660 и 6715. к.о. Локве. 

Предметне парцеле су у јавној својини Општине Алибунар. 

Према подацима датим у Информацији о локацији број 353-46/2019-05 од 17.09.2019. 

године, издатој од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, 

урбанизам и имовинско-правне послове, предметне парцеле се налазе у зони пољопривредног 

земљишта у обухвату експлоатационог поља нафте и гаса, а налазе се у јавној својини општине 

Алибунар, при чему представљају парцеле некатегорисаних путева. 

Предметни радови се изводе у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 

истраживањима с обзиром на то да се ради о одобреном експлоатационом пољу нафте и гаса. 

Радови ће се изводити по основу пријаве надлежном Покрајинском секретаријату. 

Подносиоцу захтева се, у складу са чланом 105. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима, даје сагласност за извођење радова на парцелама, број: 6666, 6668, 6660 и 6715. 

к.о. Локве, под условом да о почетку извођења радова извести надлежни орган општине Алибунар, 

као и да након завршетка раова предметну парцелу доведе у пређашње стање. 

Сходно реченом, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Број: 351-217/2019-04 

Алибунар, 14. октобра 2019. godine 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

339. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР  
ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице 

Алибунар одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 

013-13-186/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 

Број: 013-15-1/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 
340. 

 
На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  
ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице 

Банатски Карловац одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар 

поднела Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине 

Алибунар, бр. 013-13-187/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Број: 013-15-2/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 
341. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 
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1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице 

Владимировац одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар 

поднела Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине 

Алибунар, бр. 013-13-188/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-3/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

342. 

 
На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 
 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице 

Добрица одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 

013-13-189/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-4/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

343. 

 
На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 
 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Иланџа 

одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела Изборна 
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комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 013-13-

190/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-5/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

344. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 
 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице 

Јаношик одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 

013-13-191/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-6/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

345. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 
 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Локве 

одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела Изборна 

комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 013-13-

192/2019-04 од 26.08.2019. године. 
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2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-7/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

346. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 

 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице 

Николинци одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 

013-13-193/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-8/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

347. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 

 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 
 

1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Нови 

Козјак одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 

013-13-194/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Број: 013-15-9/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

348. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 
 ОДРЖАНИХ 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
1. Усваја се Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Селеуш 

одржаних 25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела Изборна 

комисија за изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар, бр. 013-13-

195/2019-04 од 26.08.2019. године. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 013-15-10/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

349. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за рад и развој месних заједница 
Скупштине општине Алибунар,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О КОНСТИТУИСАЊУ  

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НАКОН СПРОВЕДЕНИХ ИЗБОРА  
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 ОДРЖАНИХ ДАНА 25.08.2019. ГОДИНЕ 

 
 

1. Усваја се Извештај о конституисању савета месних заједница након спроведених избора 

за чланове савета месних заједница на територији општине Алибунар, одржаних дана 

25.08.2019. године, који је Скупштини општине Алибунар поднела Изборна комисија за 

изборе у месним заједницама на територији општине Алибунар. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
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Број: 015-13/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

350. 
 

На основу члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 
општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за пољопривреду и развој села Скупштине 
општине Алибунар, 

Скупштина општине Алибунар, на 32. седници од 14. октобра  2019. године, доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ  

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

1. Усваја се Извештај о спровођењу Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2018. годину, који је Скупштини 

општине Алибунар поднела Комисија за давање на коришћење и у закуп државног 

пољопривредног земљишта у Општини Алибунар по Програму заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2018. годину. 

2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
 
Број: 320-75/2019-04 
Алибунар, 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

351. 
 

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 2. Одлуке о одређивању органа 
општине Алибунар надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о 
пољопривредном земљишту, број 020-49/2019-04 од 14. маја 2019. године, а у вези са чланом 62. 
став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008-
др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), те члана 40. и 44. Статута општине 
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и чланова 102. и 159. Пословника 
Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2020. ГОДИНУ 
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I 
Образује се Стручна комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2020. годину (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
Председник и чланови Комисије имају право и дужност да учествују у раду Комисије, да 

износе предлоге, примедбе и мишљења, да доприносе обављању послова Комисије у складу са 
својим стручним знањем и способностима, да учествују у изради годишњег извештаја о раду 
Комисије, да учествују у изради мишљења, информација или других акта која се од њих траже, као 
и друга права и обавезе у складу са прописима. 

Задатак Комисије је:  
- припрема аката и предузимање радњи ради остваривања права на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде;; 

- предузимање радњи ради остваривања права пречег закупа по основу права пречег 

закупа; 

- израда предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Алибунар; 

- прибављање мишљења Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта који, сходно Закону о 

пољопривредном земљишту, образује председник општине; 

- да прибави писмену сагласност Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства; 

- да достави Програм Скупштини општине Алибунар ради доношења; 

- да по законом прописаној процедури доноси предлоге за измену или допуну донетог 

програма или да доноси акте сходно одредбама ЗУП-а; 

- да врши све послове, акте и рдње ради доношења програма. 

 
III 

Комисија има председника, заменика председника и три члана. 
У Комисију се именују: 

1. Зоран Стојиљковић  за председника, 

2. Маја Митровић, за заменика председника, 

3. Урош Јанковић за члана, 

4. Дорина Олар за члана, 

5. Петар Кожокар за члана. 

 
IV 

Комисија се именује до завршетка посла доношења Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2020. годину и добијања 
сагласности од стране министарства надлежног за послове пољопривреде. 

Поједина лица могу бити разрешена функције у Комисији и пре истека мандата на који су 
именовани. 
 

V 
Комисија подноси Скупштини општини Алибунар предлог за доношење Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2020. годину. 
Доношењем Одлуке о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у Општини Алибунар за 2020. годину престаје мандат Комисије. 
 

VI 
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад која ће се исплаћивати по 

одржаној седници Комисије и то: председник Комисије у висини 15%, заменик председника у висини 
од 10%, а чланови у висини 5% у нето износу, од просечне бруто зараде исплаћене у Републици 
Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Накнада за рад исплаћује се за обављање послова ван радног времена. 
 

VII 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
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Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Стручне комисије 
за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
општини Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019). 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 020-129/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

352. 
 

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 2. Одлуке о одређивању органа 
општине Алибунар надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о 
пољопривредном земљишту, број 020-49/2019-04 од 14. маја 2019. године, а у вези са чланом  62. 
став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008-
др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), те члана 40. и 44. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и чланова 102. и 
159. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019), 

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ И  

У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР  
ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

I 
Образује се Комисија за давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног 

земљишта у општини Алибунар ради спровођења поступка за давање на коришћење и у закуп 
државног пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: 
Комисија). 

 
II 

Председник, заменик председника и чланови Комисије имају право и дужност да учествују у 
раду Комисије, да износе предлоге, примедбе и мишљења, да доприносе обављању послова 
Комисије у складу са својим стручним знањем и способностима, да учествују у изради годишњег 
извештаја о раду Комисије, да учествују у изради мишљења, информација или других акта која се 
од њих траже, као и друга права и обавезе у складу са прописима. 

Задатак Комисије је:  
- припрема аката и предузимање радњи за спровођење јавног огласа за давање на 

коришћење и у закуп државног пољопривредног земљишта, сагласно огласу расписаном 

од стране председника општине; 

- спровођење поступка за давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног 

земишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019. годину; 

- израда аката (одлука) о давању на коришћење или у закуп државног пољопривредног 

земљишта ради достављања на сагласност Министарству, а у складу са одредбама 

Закона о пољопривредном земљишту; 

- примена одредаба Закона, подзаконских аката и упутстава Министарства везано за 

давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног земљишта, 
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- израда нацрта уговора о давању на коришћење и у закуп државног пољопривредног 

земљишта; 

- обављање других радњи у циљу спровођења поступка давања на коришћење и у закуп 

државног пољопривредног земљишта. 

 
III 

Комисија има председника, заменика председника и три члана. 
У Комисију се бирају: 

1. Биљана Враговић  за председника, 

2. Александар Сивери, за заменика председника, 

3. Драган Жебељан, за члана, 

4. Александар Тот, за члана, 

5. Зоран Максимовић, за члана. 

 
IV 

Комисија се именује до завршетка посла спровођења Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2019. годину. 

Поједина лица могу бити разрешена функције у Комисији и пре истека мандата на који су 
именовани. 
 

V 
Комисија подноси извештај о раду Скупштини општини Алибунар по испуњењу Програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2019. годину. 
Извештај се подноси након усвајања Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2020. годину, чиме се сматра окончаним 
сровођење Програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта у Општини 
Алибунар за 2019. годину. 
 

VI 
Председник, заменик председника и чланови Комисије имају право на накнаду за рад која ће 

се исплаћивати по одржаној седници Комисије и то: председник Комисије у висини 15%, заменик 
председника у висини 10%, а чланови у висини 5% у нето износу, од просечне бруто зараде 
исплаћене у Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за послове 
статистике. 

Накнада за рад исплаћује се за обављање послова ван радног времена. 
 

VII 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за 

давање на коришћење и у закуп државног пољопривредног земљишта у Општини Алибунар по 
Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 
2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019 и 21/2019).. 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 020-130/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

353. 
 

На основу члана 32. и 98. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) члана 40. и 111. Статута општине 
Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и члана 4. Одлуке 
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о образовању Савета за међунационалне односе (''Службени лист општине Алибунар'', број 
18/2008), 

Скупштина општине Алибунар на 32. седници од 14. октобра 2019. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА У САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 
I 

У Савет за међунационалне односе Општине Алибунар (у даљем тексту: Савет) именују се: 
 

1. Андреа Бораћ, представник румунске националне мањине, на предлог Националног савета 

румунске националне мањине у Републици Србији; 

2. Марћел Менгер, представник румунске националне мањине, на предлог Националног 

савета румунске националне мањине у Републици Србији; 

3. Зузана Халабрин, представник словачке националне мањине, на предлог Националног 

савета словачке националне мањине у Републици Србији; 

4. Нику Веру, представник ромске националне мањине, на предлог Националног савета 

ромске националне мањине у Републици Србији; 

5. Арпад Коршош, представник мађарске националне мањине, на предлог Националног 

савета мађарске националне мањине у Републици Србији; 

6. Смиљана Петић, представник српског народа, на предлог Одбора за избор и именовања 

Скупштине општине Алибунар; 

7. Жељко Радовановић, представник српског народа, на предлог Одбора за избор и 

именовања Скупштине општине Алибунар; 

8. Драгиша Станишковић, представник српског народа, на предлог Одбора за избор и 

именовања Скупштине општине Алибунар; 

9. Љубинко Јанковић, представник српског народа, на предлог Одбора за избор и именовања 

Скупштине општине Алибунар. 

 
II 

Чланови Савета имају право и дужност: да учествују у раду Савета, да износе предлоге, 
примедбе и мишљења, да доприносе обављању послова Савета у складу са својим знањем и 
способностима, да учествују у изради годишњег извештаја о раду Савета, као и да врше све 
послове из надлежсноти Савета. 
 

III 
Задатак Савета је да се стара о одржавању добрих међунационалних односа у Општини 

Алибунар, као и да извршава задатке прописане законом, Статутом општине Алибунар, Одлуком о 
образовању Савета за међунационалне односе и другим прописима. 
 

IV 
Савет се именује на период од три године. 
Поједина лица могу бити разрешена функције у Савету пре истека времена на које су 

именовани, на предлог овлашћених предлагача. 
 

V 
Савет подноси Скупштини општине годишњеи извештај о стању међунационалних односа у 

општини Алибунар. 
 

VI 
Чланови Савета имају право на накнаду за рад која ће се исплаћивати по одржаној седници 

Савеа, у видини 5% у нето износу, од просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији према 
последње објављеном податку органа надлежност за послове статистике у Републици Србији. 

Накнада за рад исплаћује се за обављање послова ван радног времена. 
 

VII 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
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Ступањем на снагу овог Решења престаје функција лицима именованим у Савет у 
претходном сазиву. 

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''. 
 
 
Број: 020-131/2019-04 
У Алибунару, дана 14. октобра 2019. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Неђељко Коњокрад, с.р. 

 
 

354. 
 

На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42. став 1. тачка 5. 

став 3. и став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник РС'', број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 

ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 4. Одлуке о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 39/2019) и члана 40. Статута општине Алибунар – пречишћен текст 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019), а на предлог Одбора за избор и именовања,  

Скупштина општине Алибунар на 32. седници одржаној дана 14. октобра 2019. године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И 

ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

I 

Поставља се Душан Дакић, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за 

ванредне ситуације Општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб). 

 

II 

Поставља се Милан Ћурувија, заменик председника Општине Алибунар, за заменика 

команданта Штаба. 

 

III 

Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији 

Општине Алибунар, за начелника Штаба. 

 

IV 

Постављају се чланови Штаба, и то: 

1. Неђељко Коњокрад, председник Скупштине општине Алибунар; 

2. Сања Жебељан, начелник Општинске управе општине Алибунар; 

3. Коса Николић, начелница Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе 

општине Алибунар; 

4. Дејан Старчевић, начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам 

и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар; 

5. Анита Митровић, начелница Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар; 

6. Јездимир Рачић, командир Полицијске станице Алибунар МУП РС; 

7. Синиша Јоцев, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар МУП РС; 

8. мајор Слободан Крстић, припадник Војске Србије – Гарнизон Зрењанин; 

9. Зорана Братић, в.д. директора ЈКП ''Универзал'' Алибунар; 

10. др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар; 
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11. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар; 

12. Звонко Завишић, директор Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' Алибунар; 

13. Даница Чанчаревић, представник Општинске организације Црвеног крста Алибунар. 

 

V 

У раду Штаба учествују секретар Скупштине општине и начелник Одељења за послове 

Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове Општинске 

управе општине Алибунар, ради израде аката које доносе надлежни органи, без права одлучивања. 

 

VI 

За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба, командант 

Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада. 

 

VII 

Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о постављењу команданта, 

заменика команданта, начелника и чланова Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар, број: 

020-23/2019-04 од 14.03.2019. године (''Службени лист општине Алибунар'', број 7/2019). 

 

VIII 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Број: 020-134/2019-04 

Алибунар, дана 14. октобра 2019. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Неђељко Коњокрад, с.р. 

 

 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 
 
 

355. 
 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ  

У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ОДБОРУ ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај о конституисању савета месних заједница након спроведених избора за 

чланове савета месних заједница на територији Општине Алибунар, одржаних дана 25.08.2019.г. 

 

 

На основу Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Алибунар и то: за чланове Савета Месне заједнице Алибунар, за чланове 

Савета Месне заједнице Банатски Карловац, за чланове Савета Месне заједнице 

Владимировац, за чланове Савета Месне заједнице Добрица, за чланове Савета Месне 

заједнице Иланџа,  за чланове Савета Месне заједнице Јаношик, за чланове Савета Месне 
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заједнице Локве, за чланове Савета Месне заједнице Николинци, за чланове Савета Месне 

заједнице Нови Козјак и за чланове Савета Месне заједнице Селеуш (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 23/2019), коју је дана 26.07.2019.г. у оквиру својих надлежности донео председник 

Скупштине општине Алибунар, спроведени су избори за избор чланова савета месних заједница на 

територији Општине Алибунар дана 25.08.2019.г. 

Изборна комисија за изборе у месним заједницама на територији Општине Алибунар, а на 

основу обрађених записника о спровођењу избора, које су доставили бирачки одбори са бирачких 

места, као и запримљених изборних материјала од бирачких одбора, утврдила је да није било 

битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, због чега није потребно поништити гласање 

на било ком бирачком месту, па је дана 26.08.2019.г. донела одлуке о утврђивању резултата избора 

за чланове савета свих 10 месних заједница на територији Општине Алибунар. 

На основу одлука о утврђивању резултата избора за чланове савета месних заједница, које 

су донете за сваку месну заједницу појединачно, издата су уверења о избору за члана савета месне 

заједнице за сваког изабраног кандидата, која су благовремено достављена свим изабраним 

члановима савета месних заједница, као и месним заједницама. 

На основу резултата избора, изабрани су следећи чланови савета: 

1. У Савет Месне заједнице Алибунар изабрани су: 

1) Лавинел Ардељан, рођен 1966. г., пољопривредни техничар из Алибунара; 

2) Давор Петровић, рођен 1983. г., дипломирани економиста из Алибунара; 

3) Предраг Петровић, рођен 1989. г., медицински техничар из Алибунара; 

4) Маја Митровић, рођена 1988. г., дипломирани економиста из Алибунара; 

5) Радоја Дадић, рођен 1985. г., струковни економиста из Алибунара; 

6) Урош Јанковић, рођен 1985. г., доктор ветерине из Алибунара; 

7) Дејан Старчевић, рођен 1976. г., дипломирани инжењер саобраћаја из Алибунара. 

2. У Савет Месне заједнице Банатски Карловац изабрани су: 
1) Мирослав Томић, рођен 1957. г., свештеник из Банатског Карловца; 

2) Жељко Радовановић, рођен 1981. г., економски техничар из Б. Карловца; 

3) Славица Радуновић, рођена 1969. г., предузетник из Банатског Карловца; 

4) Петар Радуловић, рођен 1987. г., економски техничар из Банатског Карловца; 

5) Бојан Ивановић, рођен 1981. г., економски техничар из Банатског Карловца; 

6) Војмир Терзић, рођен 1984. г., пољопривредни техничар из Б. Карловца; 

7) Иванка Кузељевић, рођена 1975. г., предузетник из Б.Карловца – Девојачки Бунар. 

3. У Савет Месне заједнице Владимировац изабрани су: 

1) Кристијан Ђуђа, рођен 1982. г., професор из Владимировца; 

2) Зоран Максимовић, рођен 1960.г., наставник физичког васпитања из Владимировца; 

3) Вељко Кркобабић, рођен 1973. г., водоинсталатер из Владимировца; 

4) Викторија Секешан, рођена 1979. г., геодетски техничар из Владимировца; 

5) Петар Гланда, рођен 1964. г., дипломирани педагог из Владимировца; 

6) Стеван Пенца, рођен 1960. г., магистар фармације из Владимировца; 

7) Владо Кондић, рођен 1963. г., геодетски техничар из Владимировца. 

4. У Савет Месне заједнице Добрица изабрани су: 

1) Душко Веља, рођен 1973. г., пољопривредни техничар из Добрице; 

2) Милан Станков, рођен 1972. г., економски техничар из Добрице; 

3) Никола Мирча, рођен 1990. г., електротехничар из Добрице; 

4) Драган Жебељан, рођен 1958. г., трговац из Добрице; 

5) Душко Хорват, рођен 1984. г., аутомеханичар из Добрице. 

5. У Савет Месне заједнице Иланџа изабрани су: 

1) Дарко Николић, рођен 1983. г., дипломирани економиста из Иланџе; 

2) Срђан Војнов, рођен 1969. г., пољопривредни техничар из Иланџе; 

3) Јован Бакурски, рођен1961. г., електротехничар из Иланџе; 

4) Јован Живојнов, рођен 1967. г., пољопривредни техничар из Иланџе; 

5) Горан Субин, рођен 1993. године, дипломирани економиста из Иланџе. 

6. У Савет Месне заједнице Јаношик изабрани су: 

1) Веронка Хрћан, рођена 1959. г., економски техничар из Јаношика; 

2) Мишо Приврацки, рођен1972. г., водоинсталатер из Јаношика; 

3) Павел Хрћан, рођен 1962. г., радник из Јаношика; 
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4) Јозеф Омаста, рођен 1965. г., рударско-геолошки техничар из Јаношика; 

5) Људмила Габриш, рођена 1976. године, библиотекар из Јаношика. 

7. У Савет Месне заједнице Локве изабрани су: 

1) Мариана Ардељан, рођена 1973. г., дипломирани економиста из Локава; 

2) Дариан Тапалага, рођен 1991. г., мастер економије из Локава; 

3) Викентије Кемпиан, рођен 1966. г., економски техничар из Локава; 

4) Јон Мунћан, рођен 1967. г., средњa музичкa школa из Локава; 

5) Аурел Станчу, рођен 1969. г., механичар из Локава. 

8. У Савет Месне заједнице Николинци изабрани су: 

1) Фелића Туркоње, рођена 1961 г., лекар опште праксе из Николинаца; 

2) Петар Кожокар, рођен 1949. г., економски техничар из Николинаца; 

3) Санела Јевтић Раша, рођена 1985. г., студент из Николинаца; 

4) Александра Ранковић, рођена 1989. г., магистар фармације из Николинаца; 

5) Мирчеа Даља, рођен 1981. г., професор разредне наставе из Николинаца. 

9. У Савет Месне заједнице Нови Козјак изабрани су: 

1) Драган Жабек, рођен 1963. г., пензионер из Новог Козјака; 

2) Слободанка Беочанин, рођена 1960. г., пензионерка из Новог Козјака; 

3) Душан Ђорђевић, рођен 1960. г., економски техничар из Новог Козјака; 

4) Саша Лалић, рођен 1983. г., економски техничар из Новог Козјака; 

5) Војкан Јајић, рођен 1967. г., ветеринарски техничар из Новог Козјака. 

10. У Савет Месне заједнице Селеуш изабрани су: 

1) Јон Баба, рођен 1955. г., стоматолог из Селеуша; 

2) Дубравка Лађевић, рођена 1962. г., медицински техничар из Селеуша; 

3) Дејан Папић, рођен 1982. г., електротехничар из Селеуша; 

4) Јоан Отонога Баба, рођен1991. г., пољопривредник из Селеуша; 

5) Младен Ћурувија, рођен 1984. г., васпитач из Селеуша. 

Одредбом члана 61. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2019 и 24/2019-испр.) утврђено је следеће: 

''Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне заједнице у 

претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата избора, а ако он 

то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета''. С обзиром на то да је Изборна 

комисија за изборе у месним заједницама на територији Општине Алибунар донела одлуке о 

утврђивању резултата избора за чланове савета свих 10 месних заједница на територији Општине 

Алибунар дана 26.08.2019.г., последњи дан рока за одржавање прве конститутивне седнице савета 

је 05.09.2019.г. до 24.00 часова. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Алибунар одржана је дана 

04.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Алибунар, Пословник о раду Савета МЗ Алибунар, нови Статут МЗ Алибунар, 

Одлука о избору председника Савета МЗ Алибунар и Одлука о избору заменика председника 

Савета МЗ Алибунар. За председника Савета МЗ Алибунар изабран је Урош Јанковић, а за 

заменика председника Савета МЗ Алибунар изабран је Лавинел Ардељан. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Банатски Карловац одржана је 

дана 05.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Банатски Карловац, Пословник о раду Савета МЗ Банатски Карловац, нови 

Статут МЗ Банатски Карловац, Одлука о избору председника Савета МЗ Банатски Карловац и 

Одлука о избору заменика председника Савета МЗ Банатски Карловац. За председника Савета МЗ 

Банатски Карловац изабран је Жељко Радовановић, а за заменика председника Савета МЗ 

Банатски Карловац изабран је Мирослав Томић. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Владимировац одржана је дана 

05.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Владимировац, Пословник о раду Савета МЗ Владимировац, нови Статут МЗ 

Владимировац, Одлука о избору председника Савета МЗ Владимировац и Одлука о избору 

заменика председника Савета МЗ Владимировац. За председника Савета МЗ Владимировац 

изабрана је Викторија Секешан, а за заменика председника Савета МЗ Владимировац изабран је 

Стеван Пенца. 
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Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Добрица одржана је дана 

04.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Добрица, Пословник о раду Савета МЗ Добрица, нови Статут МЗ Добрица, 

Одлука о избору председника Савета МЗ Добрица и Одлука о избору заменика председника Савета 

МЗ Добрица. За председника Савета МЗ Добрица изабран је Драган Жебељан, а за заменика 

председника Савета МЗ Добрица изабран је Душко Веља. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Иланџа одржана је дана 

04.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Иланџа, Пословник о раду Савета МЗ Иланџа, нови Статут МЗ Иланџа, Одлука 

о избору председника Савета МЗ Иланџа и Одлука о избору заменика председника Савета МЗ 

Иланџа. За председника Савета МЗ Иланџа изабран је Дарко Николић, а за заменика председника 

Савета МЗ Иланџа изабран је Горан Субин. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Јаношик одржана је дана 

05.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Јаношик, Пословник о раду Савета МЗ Јаношик, нови Статут МЗ Јаношик, 

Одлука о избору председника Савета МЗ Јаношик и Одлука о избору заменика председника Савета 

МЗ Јаношик. За председника Савета МЗ Јаношик изабран је Павел Хрћан, а за заменика 

председника Савета МЗ Јаношик изабрана је Људмила Габриш. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Локве одржана је дана 05.09.2019.г. 

На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата чланова Савета МЗ 

Локве, Пословник о раду Савета МЗ Локве, нови Статут МЗ Локве, Одлука о избору председника 

Савета МЗ Локве и Одлука о избору заменика председника Савета МЗ Локве. За председника 

Савета МЗ Локве изабран је Дариан Тапалага, а за заменика председника Савета МЗ Локве 

изабран је Аурел Станчу. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Николинци одржана је дана 

05.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Николинци, Пословник о раду Савета МЗ Николинци, нови Статут МЗ 

Николинци, Одлука о избору председника Савета МЗ Николинци и Одлука о избору заменика 

председника Савета МЗ Николинци. За председника Савета МЗ Николинци изабрана је Фелића 

Туркоње, а за заменика председника Савета МЗ Николинци изабран је Мирчеа Даља. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Нови Козјак одржана је дана 

04.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Нови Козјак, Пословник о раду Савета МЗ Нови Козјак, нови Статут МЗ Нови 

Козјак, Одлука о избору председника Савета МЗ Нови Козјак и Одлука о избору заменика 

председника Савета МЗ Нови Козјак. За председника Савета МЗ Нови Козјак изабран је Војкан 

Јајић, а за заменика председника Савета МЗ Нови Козјак изабрана је Слободанка Беочанин. 

Прва конститутивна седница Савета Месне заједнице Селеуш одржана је дана 

04.09.2019.г. На наведеној седници донета су следећа акта: Одлука о верификацији мандата 

чланова Савета МЗ Селеуш, Пословник о раду Савета МЗ Селуш, нови Статут МЗ Селеуш, Одлука 

о избору председника Савета МЗ Селеуш и Одлука о избору заменика председника Савета МЗ 

Селеуш. За председника Савета МЗ Селеуш изабран је Јон Баба, а за заменика председника 

Савета МЗ Селеуш изабран је Дејан Папић. 

Сва наведена акта објављена су на огласним таблама месних заједница, а пословници о 

раду, одлуке о верификацији мандата чланова савета, одлуке о избору председника савета и 

одлуке о избору заменика председника савета објављени су и у ''Службеном листу општине 

Алибунар'', бр. 35/2019. Нови статути месних заједница, које је требало усагласити са Законом о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 47/2018) и 

Одлуком о месним заједницама на територији Општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 21/2019 и 24/2019-испр.), упућују се ради добијања сагласности Скупштини општине 

Алибунар као оснивачу, а примењују се по добијању те сагласности, када ће такође бити објављени 

у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 

У Алибунару, дана 16.09.2019.г.  ЗА КОМИСИЈУ 

Предраг Ковачев, председник 
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356. 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар 
за 2018. годину (у даљем тексту: Програм) усвојен је на седници Скупштине општине Алибунар од 
03. Октобра 2018. године. 

Програмом је предвиђено укупно 10980,1955 хектара државног пољопривредног земљишта 
за давање у закуп по праву пречег закупа и лицитацијом, груписано у 502 јавна надметања. 
 
ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
 

По праву пречег закупа Програмом је предвиђено 138 јавних надметања за укупно 
3322,9544 хектара, и то: 

- по основу власништва над инфраструктуром – 2 јавна надметања у укупној површини од 
665,2584 хекатара, 

- по основу узгоја животиња – 136 јавних надметања у укупној површини од 2657,6960 
хектара. 
Уговори о закупу државног пољопривредног земљишта по праву пречег закупа закључени су 

у Министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства 27.11.2018. године. 
По праву пречег закупа укупно је закључено 124 уговора о закупу на период закупа од три 

године, почевши од агроекономске 2018/2019. И закључно са агроекономском 2020/2021. годином, 
путем којих је издато: 3.119,6716 хектара државног пољопривредног земљишта. 

Преосталих 14 јавних надметања за која није био закључен уговор о закупу била су предмет 
огласа за први круг лицитације. 

 
Укупна годишња закупнина износи 325.297,32 евра. 
 
За прву годину закупа укупно је уплаћено: 325.329,04 евра, односно 39.196.754,43 динара, 

обрачунато по средњем курсу НБС на дан уплате. 
За другу годину закупа укупно је уплаћено: 116.926,15 евра, односно 13.853.653,15 динара, 

обрачунато по средњем курсу НБС на дан уплате. 
За трећу годину закупа укупно је уплаћено: 221.742,22 евра, односно 26.262.929,04 динара, 

обрачунато по средњем курсу НБС на дан уплате. 
Укупно је уплаћено: 79.313.336,62 динара. По одредбама Закона о пољопривредном 

земљишту, општини припада 40% од остварених средстава по основу закупа 
пољопривредног земљишта. По том основу, општини је припало 31.725.334,64 динара. 

Наведени подаци преузети су из табеле уговора о праву пречег закупа, а у међувремену је 
дошло до корекције података из разлога правоснажних решења о реституцији или повраћају 
земљишта, тако да ови подаци нису фиксни али се могу узети као тачни у највећој могућој мери. 

Сагласно одредбама Уговора о закупу државног пољопривредног земљишта, закупнина се 
плаћа унапред за сваку годину закупа, тако да је прва година закупа уплаћена приликом закључења 
уговора. 

За уговоре који су закључени на више година, потребно је да закупци приложе средства 
обезбеђења, и то: 

- уговор о јемству јемца – правног лица са бланко соло меницом и меничном изјавом (и 
пратећом документацијом која доказује адекватну ликвидност односно солвентност јемца) 
или 

- аранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта (са 
износом у ЕУР) са периодом важења најраније до 31. децембра 2019. године, или 

- доказ о уплати депозита у висини још једне годишње закупнине, а који депозит ће се, 
уколико се у току периода закупа не стекну услови за наплату закупнине из средстава 
обезбеђења, сматрати као уплаћеном закупнином за последњу годину закупа. 
Обзиром да су поједини закупци као средство обезбеђења уплатили депозит у висини још 

једне годишње закупнине, у овом извештају то је приказано као уплата за трећу годину закупа. 
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Поједини закупци уплатили су целокупну закупнину за све три године закупа, што је у овом 
извештају приказано као уплата друге и треће године закупа. 
 
ПРВИ КРУГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЛИЦИТАЦИЈОМ 
 

Одлука о расписивању огласа за јавно надметање лицитацијом у првом кругу донета је 30. 
новембра 2018. године, а лицитације су одржане 12, 13. и 14. децембра 2018. године. 

У првом кругу јавног надметања лицитацијом расписан је оглас за укупно 377 јавних 
надметања у укупној површини од 7906,8359 хектара. 

Период закупа је три године, осим у КО Локве где је период закупа једна година. 
По основу одржаних јавних надметања донето је 165 одлука о давању у закуп државног 

пољопривредног земљишта. 
По основу донетих одлука закључено је 160 уговора о закупу, док се од 5 јавних надметања 

одустало. 
Од закључених 160 уговора, 157 уговора закључено је на три године, а 3 уговора на једну 

годину. 
У првом кругу лицитације укупно је издато: 2826,9729 хектара. 
Годишња закупнина износи укупно: 307.449,00 евра. 
За прву годину закупа уплаћено је: 28.924.428,27 динара, што прерачунато у евро по 

средњем курсу НБС на дан уплате износи 310.008,03 евра. 
За трећу годину закупа, као средство обезбеђења, уплаћено је 36.482,09 евра, што 

прерачунато у динаре по средњем курсу НБС на дан уплате износи: 4.275.892,00 динара. 
По основу првог круга лицијације укупно је уплаћено 33.200.320,27 динара. Како општини 

припада 40% од уплаћене закупнине, Општини Алибунар је по основу првог круга лицитације 
припало 13.280.128,10 динара. 

Наведени подаци преузети су из табеле уговора о закупу, а у међувремену је дошло до 
корекције података из разлога правоснажних решења о реституцији или повраћају земљишта, тако 
да ови подаци нису фиксни али се могу узети као тачни у највећој могућој мери. 
 
ДРУГИ КРУГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЛИЦИТАЦИЈОМ 
 

Оглас за други круг лицитације расписан је, уз сагласност Министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и јавна лицитација је одржана дана 21. Марта 2019. Године, у 
просторијама Скупштине општине Алибунар. 

Почетна цена за други круг јавног надметања једнака је почетној цени за први круг и цени 
закупа по праву пречег закупа. 

У другом кругу у понуди је 5043,4214 хектара државног пољопривредног земљишта, 
груписаних у 217 јавних надметања. 

У другом кругу издато је укупно 297,9032 хектара државног пољопривредног земљишта, 
груписаних у 17 јавних надметања, а приходовано је 35.997,65 евра у динарској противвредности. 

Наведени подаци преузети су из табеле уговора о закупу, а у међувремену је дошло до 
корекције података из разлога правоснажних решења о реституцији или повраћају земљишта, тако 
да ови подаци нису фиксни али се могу узети као тачни у највећој могућој мери. 
 
РЕЗИМЕ: 
 

У провођењу Програма, закључени су уговори о закупу по основу права пречег закупа и по 
основу првог круга лицитације и то: 

- УКУПНО ИЗДАТО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА: 6244,5477 ХЕКТАРА 
- УКУПНО ОСТВАРЕНО ПРИХОДА ОД ЗАКУПА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЕВРИМА ИЗНОСИ: 668.743,97 ЕВРА, А ОПШТИНИ АЛИБУНАР ПРИПАДА 
40% ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, ШТО ИЗНОСИ: 267.497,48 ЕВРА. 

 
Наведени подаци преузети су из табеле уговора о закупу, а у међувремену је дошло до 

корекције података из разлога правоснажних решења о реституцији или повраћају земљишта, тако 
да ови подаци нису фиксни али се могу узети као тачни у највећој могућој мери. 
 
 
Број: 320-67/2019-04 
Алибунар, 22.09.2019. године 
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КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Биљана Враговић, с.р. 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. Тамара Радојичић, члан, с.р. 
2. Александар Сиреви, члан, с.р. 
3. Данијел Вереш, члан, с.р. 
4. Драган Жебељан, с.р. 
5. Гордана Томић Тубић, с.р. 

 
 

АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
 

357. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет 

Месне заједнице Алибунар, на Првој седници одржаној дана 04.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Алибунар 

 

Члан 2. 

Месна заједница Алибунар (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Алибунар обухвата насељено место Алибунар. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 
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II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Алибунар. 

Седите Месне заједнице је у Алибунару, на Тргу слободе број 7. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 

 

Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик 

и латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Алибунар. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају 

његове одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 
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Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Лазарева субота (Врбица), која се празнује суботом, на недељу дана 

пре Ускрса. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на 

којој се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 

Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 7 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 
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Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне заједнице и 

њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, остварује 

сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о активностима 

које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 

 

Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре 

краја мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се 

понавља уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне 

заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 
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Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
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7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 

који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 
Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 

кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
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Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 
Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 

године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
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достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
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22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 
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Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 

По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 
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Члан 54. 
Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 

Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
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2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 

 
Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  
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- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
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Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 
5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 

Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 
седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 

Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 
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Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 

 
Члан 70. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 
- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 
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Члан 76. 
Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 

а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
 

Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
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Члан 84. 

У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 
самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 

Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 
програм. 

Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 
председавајући седниом на којој је акт донет. 
 
XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Алибунар 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 
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Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 55/2019 
У Алибунару, 04.09.2019. године 
 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АЛИБУНАР 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Јанковић Урош, с.р. 

 
 

358. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Банатски Карловац, на Првој седници одржаној дана 05.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Банатски Карловац 

 

Члан 2. 

Месна заједница Банатски Карловац (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као 

интереса заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на 

свом подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Банатски Карловац обухвата насељено место Банатски Карловац 

и засеок Девојачки Бунар. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 
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1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Банатски Карловац. 

Седите Месне заједнице је у Банатском Карловцу, у Улици књаза Милоша број 48. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 

 

Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Банатски Карловац. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 
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8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Петровдан, која се празнује на дан 12. јула. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 

Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 7 чланова и то 6 чланова који се бирају на подручју насеља 

Банатски Карловац и једног члана који се бира на подручју засеока Девојачки Бунар. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 
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Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне заједнице и 

њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, остварује 

сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о активностима 

које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 

 

Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 
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Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 
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Члан 25. 
Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 

који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 
Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 

кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 
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Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 

године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 
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Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 
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Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
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за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 

По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 
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Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 
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Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 

 
Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  
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- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
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поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 

Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
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Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 

 
Члан 70. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 
- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
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8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
 

Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
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Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 
програм. 

Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 
председавајући седниом на којој је акт донет. 
 
XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Банатски 
Карловац (''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
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Број: 36/2019 
У Банатском Карловцу, 05.09.2019. године 
 

САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Радовановић Жељко ,с.р. 

 
 

359. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Владимировац, на Првој седници одржаној дана 05.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Владимировац 

 

Члан 2. 

Месна заједница Владимировац (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као 

интереса заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на 

свом подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Владимировац обухвата насељено место Владимировац. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

9. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Владимировац. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 15.10.2019. 

 

 

Број 39 – Страна 71 

Седите Месне заједнице је у Владимировцу, у Улици цара Лазара број 76. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

10. Службена употреба језика и писма 

 

Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

11. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Владимировац. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

12. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

13. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

14. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

15. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

16. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 
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Дан месне заједнице је Света Тројица, која се празнује на дан 04. јуна. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 

Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 7 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 
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остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 

 

Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 
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4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
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Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 

који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 
Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 

кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 
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Члан 31. 
Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 

године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 15.10.2019. 

 

 

Број 39 – Страна 77 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  
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Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 

За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 
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Члан 48. 
По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 

затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 
Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 

интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 
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Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 15.10.2019. 

 

 

Број 39 – Страна 81 

 
Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице 
Владимировац (''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 51 
У Владимировцу, 05.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЛАДИМИРОВАЦ 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Викторија Секешан, с.р. 

 
 

360. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Добрица, на Првој седници одржаној дана 04.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Добрица 

 

Члан 2. 

Месна заједница Добрица (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Добрица обухвата насељено место Добрица. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Добрица. 

Седите Месне заједнице је у Добрици, у Улици светог Саве број 73. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 
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Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Добрица. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Преображење Господње, која се празнује на дан 19. августа. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 

4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 
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Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Добрица 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 6 
У Добрици, 04.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИЦА 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Драган Жебељан, с.р. 

 
 

361. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Иланџа, на Првој седници одржаној дана 04.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Иланџа 

 

Члан 2. 

Месна заједница Иланџа (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Иланџа обухвата насељено место Иланџа. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Иланџа. 

Седите Месне заједнице је у Иланџи, на Тргу светог Саве број 2. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 
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Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Иланџа. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Свети Никола, која се празнује на дан 22. маја. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

4. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

5. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

6. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 15.10.2019. 

 

 

Број 39 – Страна 114 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Иланџа 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 170/2019 
У Иланџи, 04.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЛАНЏА 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Дарко Николић, с.р. 

 
 

362. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Јаношик, на Првој седници одржаној дана 05.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Јаношик 

 

Члан 2. 

Месна заједница Јаношик (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Јаношик обухвата насељено место Јаношик. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Јаношик. 

Седите Месне заједнице је у Јаношику, у Улици маршала Тита број 5. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 
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Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Јаношик. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Кирвај, која се празнује прве недеље месеца октобра. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 20 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 

4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 
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Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 15.10.2019. 

 

 

Број 39 – Страна 136 

Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Јаношик 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 10 
У Јаношику, 05.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Павел Хрћан, с.р. 

 
 

363. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Локве, на Првој седници одржаној дана 05.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Локве 

 

Члан 2. 

Месна заједница Локве (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Локве обухвата насељено место Локве. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Локве. 

Седите Месне заједнице је у Локвама, на Тргу ослобођења број 12. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 
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Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Локве. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице ће се утврдити посебном одлуком. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 
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Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

5. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

6. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

7. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

8. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Локве 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 260/2019 
У Локвама, 05.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОКВЕ 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Дариан Тапалага, с.р. 

 
 
 

364. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Николинци, на Првој седници одржаној дана 05.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Николинци 

 

Члан 2. 

Месна заједница Николинци (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Николинци обухвата насељено место ________. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Николинци. 

Седите Месне заједнице је у Николинцима, у Улици главна број 44. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 
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2. Службена употреба језика и писма 

 

Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Николинци. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Спасовдан - Испас, који се празнује у складу са верским календаром. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање __ грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 
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Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Николинци 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 77/2019 
У Николинцима, 05.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Фелића Туркоње, с.р. 

 
 
 

365. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Нови Козјак, на Првој седници одржаној дана 04.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Нови Козјак 

 

Члан 2. 

Месна заједница Нови Козјак (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Нови Козјак обухвата насељено место Нови Козјак. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Нови Козјак. 

Седите Месне заједнице је у Новом Козјаку, у Улици светог Саве број 49. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 
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2. Службена употреба језика и писма 

 

Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Нови Козјак. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Сабор светог архангела Гаврила, која се празнује на дан 26. јула. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 20 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађаним може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из сава 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 15.10.2019. 

 

 

Број 39 – Страна 182 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1) доноси статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Нови Козјак 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 37-4/2019 
У Новом Козјаку, 04.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КОЗЈАК 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Војкан Јајић, с.р. 

 
 

366. 
 

На основу члана 98а. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22//2019) и члана 64. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 21/2019 и 24/2019-испр.), Савет Месне 

заједнице Селеуш, на Првој седници одржаној дана 04.09.2019. године, донео је 

 

СТАТУТ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 

 

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом уређује се: број чланова Савета месне заједнице; критеријуми за избор 

чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и заменика председника Савета 

месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат сталних и повремених радних тела Савета 

месне заједнице; дан месне заједнице, као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

2. Оснивање Месне заједнице Селеуш 

 

Члан 2. 

Месна заједница Селеуш (у даљем тексту: Месна заједница), основана је као интереса 

заједница, раид задовољавања потреба од непосредног и заједничког интереса грађана на свом 

подручју. 

 

3. Подручје месне заједнице 

 

Члан 3. 

Подручје Месне заједнице Селеуш обухвата насељено место Селеуш. 

 

4. Правни статус 

 

Члан 4. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом 

општине Алибунар и Одлуком о месним заједницама на територији општине Алибунар. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ЗАСТУПАЊЕ 

 

1. Назив месне заједнице 

 

Члан 5. 

Назив Месне заједнице је Месна заједница Селеуш. 

Седите Месне заједнице је у Селеушу, у Улици Бранка Радичевића број 1. 

Назив Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на румунском 

језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

2. Службена употреба језика и писма 
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Члан 6. 

У Месној заједници у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо, румунски језик и 

латинично писмо и словачки језик и латинично писмо. 

 

3. Печат месне заједнице 

 

Члан 7. 

Месна заједница има печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика који садржи следећи текст: Општина Алибунар – Месна заједница 

Селеуш. 

У средини печата је симбол Месне заједнице, уколико је одређен. 

Текст печата Месне заједнице испистује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом. 

 

4. Штамбиљ месне заједнице 

 

Члан 8. 

Штамбиљ је правоугаоног облика који садржи назив месне заједнице, као и предвиђена 

места за број и датум. 

Текст штамбиља Месне заједнице исписује се на српском језику ћириличним писмом, на 

румунском језику латиничним писмом и на словачком језику латиничним писмом.  

 

5. Употреба и коришћење печата и штамбиља 

 

Члан 9. 

За употреби и коришћење печата и штамбиља одговоран је председник Савета месне 

заједнице. 

 

6. Заступање и представљање 

 

Члан 10. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу. 

Заменик председника Савта месне заједнице замењује председника Савета у случају његове 

одсутности и спречености да обавља функцију. 

Председник Савета је наредбодавац за извршење финансијског плана месне заједнице. У 

случају његове одсутности и спречености да обавља функцију, наредбодавац за извршење 

финансијског плана месне заједнице је заменик председника Савета. 

 

7. Пуномоћје за заступање 

 

Члан 11. 

У имовинско-правним и другим споровима месну заједницу пред судовима и другим 

надлежним органима може да заступа Општинско правобранилаштво уколико је образовано у 

Општини Алибунар, односно адвокатска канцеларија која је одређена за заштиту права и интереса 

Општине Алибунар, на основу појединачних пуномоћја председника Савета месне заједнице. 

 

8. Дан месне заједнице 

 

Члан 12. 

У месној заједници свечано се обележава дан месне заједнице. 

Дан месне заједнице је Свети Никола (румунски), која се празнује на дан 06. децембра. 

Поводом дана месне заједница одржава се свечана седница Савета месне заједнице на којој 

се могу уручити признања и награде за посебна залагања и допринос у раду и развоју месне 

заједнице. 
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Награде и признања се уручују појединцима, организацијама, удружењима и правним 

лицима. 

 

III  ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 13. 

Месна заједница обавља послове: 

1. у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

2. у изградњи комуналних објеката и путева, када је инвеститор тих објеката јавно комунално 

предузеће, друго предузеће или предузетник; 

3. у изградњи комуналних објеката и путева када јавно комунално предузеће, друго предузеће 

или предузетник није инвеститор тих објеката; 

4. у одржавању комуналних објеката и путева који су у надлежности јавних комуналних 

предузећа, предузећа или предузетника; 

5. у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, јавним 

предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и 

предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса; 

6. у сарадњи са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа, 

основних школа и допунских образовања деце, стварања услова за социјално збрињавање 

старих лица и деце (помоћ и сарадња са хранитељским породицама); 

7. учешће у обезбеђењу просторних, финансијских и организационих услов аза спорт и 

рекреацију; 

8. у сарадњи са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

9. у организацији разних врста хуманитарне помоћи на свом подручју; 

10. у заштити од елементарних непогода и организовању отклањања или ублажавања њихових 

последица; 

11. у образовању мировног већа и комисије за процену штете; 

12. у сарадњи са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице; 

13. у увођењу и реализацији самодоприноса; 

14. у сарадњи са органима општине, државним органима, јавним предузећима и установама; 

15. у вршењу послова које јој повери општина; 

16. у обављању послова везаних за заштиту грађана, добара и имовине у ванредним 

ситуацијама и отклањању последица произашлих из ванредне ситуације; 

17. у обављању других послова по одлуци Савета Месне заједнице. 

 

IV  САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Број чланова Савета месне заједнице 

 

Члан 14. 

Савет месне заједнице има 5 чланова. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

Исто лице може поново бити изабрано за члана Савета месне заједнице. 

 

2. Права и дужности члана Савета 

 

Члан 15. 

Право и дужност члана Савета месне заједнице је да учествује у раду Савета месне 

заједнице и њених радних тела, предлаже расправу и покреће иницијативе о одређеним питањима, 

остварује сарадњу са органима и службама општине, обавештава грађане месне заједнице о 

активностима које предузима и учествује у другим активностима Савета месне заједнице. 

 

3. Територијални принцип 
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Члан 16. 

Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице обавља се у 

месној заједници као изборној јединици. 

 

V  ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

1. Расписивање избора 

 

Члан 17. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Избор члана Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној јединици. 

 

Члан 18. 

Избори за чланове Савета месне заједниц еморају се спровести најкасније 30 дана пре краја 

мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од 45 дана. 

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када 

почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

Ако се избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, председник Скупштине 

општине мора прибавити сагласност Републичке изборне комисије о ангажовању бирачких одбора и 

за изборе за Савет месне заједнице, пре доношења одлуке о расписивању избора из става 2. овог 

члана. 

 

2. Кандидовање 

 

Члан 19. 

Кандидата за члана савета месне заједнице предлаже најмање 30 грађана са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице. 

Предложени кандидати дају оверену писану изјаву о прихватању кандидатуре. 

 

Члан 20. 

Изабрани су они кандидати кои су добили највећи број гласова до броја чланова који се 

бирају. 

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате се понавља 

уколико су кандидати последњи по добијеном броју гласова, а улазе у Савет месне заједнице. 

Кандидати из става 2. овог члана могу одустати од кандидатуре најкасније до дана одређеног 

за понављање гласања. 

 

3. Спровођење избора 

 

Члан 21. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија. 

Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 
4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

 
Члан 22. 
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Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 
тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на 
територији општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука). 

Изборна комисија ради у сталном саставу. 
 

5. Састав Изборне комисије 

 
Члан 23. 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 
предлог скупштинског одбора надлежног за избор и именовања.  

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 
Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 
Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, 
као и пребивалиште на територији Општине. 
 

6. Надлежност Изборне комисије 

 
Члан 24. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне заједнице врши 
следеће послове: 

- стара се о законитости спровођења избора; 

- одређује бирачка места; 

- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

- доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

- доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

савета месних заједница: 

- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

- утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

- проглашава пријаву кандидата; 

- утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким одборима; 

- утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

- издаје уверења о избору за члана савета месне заједнице;  

- подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месних 

заједница; 

- доноси закључке, даје мишљења и доноси друга акта везана за спровођење избора. 

Изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 
 

7. Бирачки одбори 

 
Члан 25. 

Бирачки одбор чине председник и два члана. 
Бирачки одбор ради у сталном саставу. 
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 
 

Члан 26. 
Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 
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Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 
који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине. 

Члановима Бирачких одбора и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору 
кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне и 
Другостепене изборне комисије. 
 

8. Надлежност бирачких одбора 

 
Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 
утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 
Ближа правила о раду Бирачких одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 
 

9. Ограничења у именовању чланова бирачких одбора 

 
Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два Бирачка одбора. 
Чланови Бирачких одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
Чланови и заменици чланова Изборне комисије, Бирачких одбора и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са 
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Ако је Бирачки одбор састављена супротно одредби става 3. овог члана, Бирачки одбор се 
распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова Бирачких одбора имају иста права и одговорности као и чланови које 
замењују. 

Право гласа у Бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 
 

10. Замена члана бирачког одбора 

 
Члан 29. 

            Замену члана Бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 
одржавања избора. У нарочито хитним и оправданим случајевима, замена члана се може извршити 
на дан избора до 10,00 часова. 

Приликом именовања и замене чланова Бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној 
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. Одлуке. 
 

11. Другостепена изборна комисија 

 
Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на решење Изборне 
комисије 

Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.  
Другостепена изборна комисија састављена је од председника и четири члана, које именује 

Скупштина општине. Другосетепена изборна комисија има секретара који учествује у раду, без права 
одлучивања. Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају испуњавати услове 
прописане за именовање председника и секретара Изборне комисије из члана 25. Одлуке. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна комисија. 
Другостепена изборна комисија у свом раду користи печат Скупштине општине. 

 
12. Рад Другостепене изборне комисије 

 
Члан 31. 

Другостепена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 
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Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар именују се на период од 4 
године и могу да буду поново именовани. 
 

13. Стручна административна и техничка помоћ 

 
Члан 32. 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку помоћ 
при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене изборне комисије и бирачких 
комисија. 
 

14. Рок за подношење пријаве кандидата 

 
Члан 33. 

Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

15. Садржина пријаве кандидата 

 
Члан 34. 

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој форми. 
Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 
 

16. Образац пријаве предлога кандидата 

 
Члан 35. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који 
садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис 
кандидата, који мора бити оверен. 

Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана подноси и:  
- оригинал или оверену фотокопију потврде о изборном праву; 

- оригинал или оверену фотокопију потврде о пребивалишту; 

- уверење о држављанству; 

- оверену изјаву бирача да подржава кандидата за члана савета месне заједнице, на 

обрасцу који прописује изборна комисија; 

- списак бирача који подржавају кандидата за члана савета месне заједнице у писменом и 

електронскм облику, на обрасцу који прописује изборна комисија. 

           Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија Упутством, 
које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 
 

17. Недостаци у пријави предлога кандидата  

 
Члан 36. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању пријаве. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве предлога кандидата, 
закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 

Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, донеће у 
наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата. 
 

18. Проглашење предлога кандидата 

 
Члан 37. 

           Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема предлога. 
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           Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља 
кандидату без одлагања. 
           Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата за члана 
Савета месне заједнице. 
 

19. Обустављање поступка избора  

 
Члан 38. 

У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање кандидата од 
броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању 
поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. 
овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине општине. 
  

20. Садржина изборне листе кандидата 

 
Члан 39. 

Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све предлоге 
кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 
пребивалишту. 

У случају да се кандидати за Савет месне заједнице бирају по деловима месне заједнице, у 
складу са чланом 18. Одлуке, изборна листа кандидата се посебно сачињава за сваки део месне 
заједнице и садржи све предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о 
години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог 
проглашавања. 

Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове Савета месне 
заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета месне заједнице који се 
бира. 

Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објављује их у ''Службеном листу општине Алибунар'', најкасније 10 дана пре дана одржавања 
избора. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и 
објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине. 

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице 
објави и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 
заједници. 
 

21. Надлежност за одређивање бирачких места 

 
Члан 40. 

Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Алибунар'' и на огласној 
табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, најкасније 15 дана пре 
дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са општинском управом. 
Ако избори за чланове Савета месне заједнице одржавају у исто време када и  избори за 

народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила Републичка изборна комисија, у 
складу са сагласношћу из члана 20. став 4.Одлуке. 
  

22. Начин одређивања бирачких места 

 
Члан 41. 

Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 100 

бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима 
гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више 
насељених места. 
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса 
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини општине, а само 
изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана Савета месне 
заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде приступачно 
особама са инвалидитетом. 
 

23. Гласање бирача 

 
Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то 

највише до броја чланова Савета месне заједнице који се бира. 
 

24. Упис и промене у бирачком списку 

 
Члан 43. 

Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис бирача 
који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 
  

25. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

 
Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу општине Алибунар'' коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у месној заједници. 
 

26. Обавештење о дану и времену одржавања избора 

 
Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког 
места на коме бирач гласа, врши општинска управа истицањем обавештења на огласној табли 
месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана месне заједнице. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора 
у месној заједници. 
 

27. Обезбеђивање изборног материјала 

 
Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Општинска управа 
за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством. 
  

28. Употреба језика и писама 

 
Члан 47. 

Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, текст 
гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору за 
члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику, ћирилицом. 

Текст образаца за подношење пријаве предлога кандидата, текст Изборне листе кандидата, 
текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду Бирачког одбора и текст уверења о избору 
за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима и писмима националних мањина који су 
у службеној употреби у месној заједници. 
 

29. Утврђивање резултата избора по месним заједницама 

 
Члан 48. 
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По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 48 часова од 
затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку месну заједницу. 

Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Алибунар'', на званичној 
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице.  
 

30. Средства за спровођење избора 

 
Члан 49. 

Средства за спровођење избора финансирају из буџета општине и могу се користити за: 
- набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

- накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

- накнаде за рад чланова бирачких комисија, 

- накнаде за рад запосленима у општинској управи који су ангажовани на обављању 

послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

- превозничке, ПТТ и друге услуге. 

Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне комисије, 
председник и секретар Другостепене изборне комисије. 
 

31. Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице 

 
Члан 50. 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова 
треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим 
кандидатима.  

 
Члан 51. 

Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су 
гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, Бирачки одбор се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту понавља се. 
 

Члан 52. 
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту. 
У случајевима из члана 50. и 51. овог Статута, гласање се понавља у року од седам дана од 

дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.  
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 

поновљеног гласања.  
 

32. Право на заштиту изборног права 

 
Члан 53. 

Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног 
права, по поступку утврђеном Одлуком. 
 

33. Приговор Изборној комисији 

 
Члан 54. 

Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор 
Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена 
радња или учињен пропуст. 
  

34. Рок за одлучивање по приговору 

 
Члан 55. 
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Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га 
подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 
  

35. Приговор против одлуке Изборне комисије 

 
Члан 56. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у 
року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору најкасније у року од 
48 часова од дана пријема приговра са списима. 
 

36. Одлука Другостепене изборне комисије 

 
Члан 57. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку 
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако 
утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује 
поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета месне 
заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року 
од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који су 

поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне листе. 
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног 

гласања. 
Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 
VI  КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 58. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата избора. 
 

1. Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

 
Члан 59. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне 
заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања коначних резултата 
избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
 

2. Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

 
Члан 60. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају чланови 
Савета. 

Заменик председника Савета месне заједнице обавља послове из делокруга председника 
Савета месне заједнице које му председник повери и замењује председника у случајевима његове 
одсутности и спречености. 
 

3. Избор председника и заменика председника Савета месне заједнице 
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Члан 61. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на конститутивној седници из реда својих 
чланова, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника Савета месне 
заједнице. 

Предлог садржи име и презиме кандидата и сагласност кандидата. 
Присутни члан Савета месне заједнице сагласност даје усмено која се уноси у записник. 
Ако је предложени кандидат одсутан, предлагач је дужан претходно обезбедити његову 

сагласност у писаном облику. 
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину, у 

другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу имала највећи број гласова. 
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја чланова 

Савета месне заједнице. 
Председник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата гласања и 

преузима вођење седнице. 
Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице на предлог 

председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
 

4. Примопредаја дужности 

 
Члан 62. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми 
изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
 
VII  ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 63. 
Савет месне заједнице: 
1. доноси статут месне заједнице; 

2. доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3. усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4. бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5. предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју 

месне заједнице, а нарочито: 

- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне 

заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским органима, 

јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и 

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и 

основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце, 

- заштите и унапређење животне средине,  

- уређење и одржавање насеља и зелених површина,  

- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,  

- снабдевање и заштиту потрошача,  

- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на 

подручју месне заједнице,  

- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине; 

7. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од 

интереса за грађане месне заједнице, 

8. именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи 

закључке зборова грађана; 
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9. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице; 

10. учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних непогада и 

другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11. сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању 

услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12. организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13. констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат у 

случајевима из члана 72. став 1. тачка 2. до 6. Одлуке и покреће иницијативу за избор 

новог члана Савета месне заједнице; 

14. доноси Пословник о свом раду; 

15. врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом 

о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 
VIII  НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Кворум за рад и одлучивање 

 
Члан 64. 

Савет месне заједнице ради у седницама. 
Седница Савета месне заједнице може се одржати ако присуствује већина од укупног броја 

чланова. 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Савета месне заједнице, осим у 

случајевима из става 4. овог члана. 
Савет месне заједнице одлучује већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице у случају када: 
1) доноси Статут месне заједнице; 

2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице; 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

5) одлучује о сарадњи и удруживању са другим месним заједницама; 

6) утврђује дан месне заједнице; 

7) одлучује о додели награда и признања месне заједнице; 

8) одлучује и о дургим случајевима утврђеним овим статутом. 

О раду Савета месне заједнице води се записник. 
 

2. Припремање и сазивање седнице 

 
Члан 65. 

Седнице Савета месне заједнице сазива председник по потреби, а најмање једанпут 
месечно. 

Председник Савета месне заједнице дужан је да сазове седницу када то писмено затражи 
једна трећина чланова Савета месне заједнице, председник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница или збор грађана. 

Иницијативу за разматрање и решавање одређеног питања из надлежности Савета месне 
заједнице могу подносити и грађани и правна лица. 

Дневни ред седнице предлаже председник Савета месне заједнице. 
Седнице Савета месне заједнице сазивају се по правилу писаним путем, најкасније у року од 

5 дана од дана одређеног за одржавање седнице. 
Изузетно од става 5. овог члана, у хитним случајевима када за то постоје оправдани разлози, 

седница се може сазвати и у краћем року и на други начин (телефоном, факсом и електронском 
поштом), а дневни ред ће предложити на самој седници, о чему се члановима Савета месне 
заједнице на сазваној седници мора дати образложење. 

Ако председник Савета месне заједнице не закаже седницу у року из става 5. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а председава члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева. 
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Председник Савета месне заједнице може одложити седнцу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне заједнице садржи дан, час и место одржавања седнице и 
предлог дневног реда. 
 

3. Образовање сталних и повремених радних тела Савета месне заједице 

 
Члан 66. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела у циљу 
разматрања одређених питања из надлежности месне заједнице и припреме мишљења и предлога. 

Одлуком Савета месне заједнице о образовању сталних и повремених радних тела утврђује 
се: назив и област за коју се оснива, састав и број чланова радног тела, трајање мандата, конкретни 
задаци радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и чланова радног 
тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 
 

4. Састав сталних и повремених радних тела 

 
Члан 67. 

Стално и повремено радно тело има председника и најмање 2 (два) члана које именује 
Савет месне заједнице. 

Чланови сталног и повременог радног тела могу бити чланови Савета месне заједнице, као и 
и из реда грађана стручних за одређена питања. 
 

5. Председник и чланови сталног и повременог радног тела 

 
Члан 68. 

Чланови радног тела учествују у раду, износе мишљења и дају предлоге по питањима која су 
на дневном реду, као и другим питањима из надлежности радног тела. 

Председник сталног и повременог радног тела организује рад, сазива и председава 
седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника Савета месне 
заједнице. 
 
IX  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Јавност рада 

 
Члан 69. 

Рад Савета месне заједнице и његових радних тела је јаван. 
У циљу остваривања прва грађана на истинито, потпуно и благовремено обавештавање 

грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна заједница јавност рада 
обезбеђује: 

- издавањем билтена, 

- информатора, 

- преко средстава јавног информисања, 

- преко званичне интернет презентације месне заједнице презентовањем информација, 

одлука, изветшаја и других аката месне заједнице, као и вести од значаја за грађане са 

подручја месне заједнице, 

- преко друштвених мрежа, објављивањем обавештења и вести од значаја за грађане месне 

заједнице. 

Савет месне заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у седишту месне 
заједнице. 

Информације о раду Месне заједнице средствима јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру овлашћења добијеног од Савета месне заједнице. 
 
Х  СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

1. Финансирање месне заједнице 
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Члан 70. 
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план. 
 

2. Финансијски план  

 
Члан 71. 

Месна заједница доноси финансијски план у складу са буџетом Општине. 
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне заједнице. 
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од дана усвајања 

одлуке о буџету Општине. 
На финасијски план месне заједнице сагласност даје Скупштина општине, у складу са 

одлуком о буџету. 
 

3. Завршни рачун 

 
Члан 72. 

Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 
 

4. Објављивање финансијског плана и завршног рачуна 

 
Члан 73. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној интернет 
презентацији општине, у месној заједници на огласној табли и на други погодан начин (интернет 
презентација месне заједнице, преко друштвених мрежа и др.). 
 

5. Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 74. 

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави 
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу 
годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше Општинска управа, 
као и буџетска инспекција Општине. 
 

6. Захтев за обезбеђење финансијских средства 

 
Члан 75. 

На захтев Општинског већа или другог надлежног органа општине, Савет месне заједнице је 
дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у поступку припреме Одлуке о буџету за 
наредну годину. 

 
7. Наредбодавац за исплату средстава 

 
Члан 76. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне заједнице, 
а у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију, заменик председника Савета. 
 

8. Обављање послова у месној заједници 

 
Члан 77. 

Месна заједница не може имати запослене. 
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Члан 78. 
За обављање административних послова а нарочито везане за припремање и одржавање 

седница савета, вођење записника на седницама савета и друге сличне послове, месна заједница 
може да ангажује лице са којим се не може засновати радни однос. 

О ангажовању лица из става 1. овог члана одлучује савет месне заједнице. 
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за ангажовање лица 

наведеног у ставу 1. овог члана. 
Лице наведено у ставу 1. овог члана има право на накнаду за рад чију висину одређује Савет 

месне заједнице уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине Алибунар. 
 
XI  САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

1. Сарадња са другим месним заједницама 

 
Члан 79. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са другим 
месним заједницама на територији исте или друге општине или града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице и доставља је 
Општинском већу. 
 

2. Сарадња са општином и њеним институцијама 

 
Члан 80. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима, јавним и 
другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са територије општине. 
 

3. Сарадња са удружењима 

  
Члан 81. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим 
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 
 
XII  ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 82. 
Облик непосредног учешћа грађана у остваривању послова месне заједнице је збор грађана. 
Збор грађана се може сазвати за територију целе месне заједнице или део месне заједнице. 
Збор грађана може да расправља и даје предлоге о питањима из делокруга послова Месне 

заједнице. 
Када су захтеви и предлози упућени Савету месне заједнице, Савет месне заједнице је 

дужан да их у року од 60 дана од одржавања збора грађана размотри и да о њима заузме став, 
односно донесе одговарајућу одлуку или меру и да о томе обавести грађане. 
 
XIII  ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИХ И ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИХ 
ПОСЛОВА 
 

Члан 83. 
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 
 
XIV  АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 84. 
У оквиру закона, статута општине, одлуке о оснивању и овог Статута, Месна заједница 

самостално доноси одлуке и друге акте којима уређује питања из своје надлежности. 
Савет месне заједнице доноси: одлуку, решење, закључак, мишљење, препоруку, план и 

програм. 
Акте Савета месне заједнице потписује председник Савета месне заједнице, односно 

председавајући седниом на којој је акт донет. 
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XV  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

1. Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан 85. 

Предлог за доношење или промену Статута месне заједнице може поднети најмање 5% 
грађана са бирачким правом на подручју месне заједнице, трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице. 

Предлог за доношење или промену Статута из разлога усаглашавања са прописима који су 
на правној снази може поднети председник Савета. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 
О предлогу из става 1. овог члана Савет месне заједнице одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета месне заједнице. 
Ако Савет месне заједнице одлучи да се приступи доношењу или промени Статута месне 

заједнице, истим актом може именовати Комисију за израду нацрта Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута месне заједнице, одређује њене задатке и рок за израду нацрта и 
датум и место одржавања јавне расправе. 

Нацрт Статута месне заједнице, односно одлуке о промени Статута месне заједнице 
објављује се на огласној табли месне заједнице и на други погодан начин. 

Рок за достављање примедби, сугестија или предлог аје најмање 8 дана од дана 
објавиљвања на огласној табли месне заједнице. 

Комисија за израду нацрта Статута месне заједниц,е односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице, доставља Савету месне заједнице предлог Статута месне заједниц,е односно 
предлог одлуке о промени Статута месне заједнице, водећи рачуна о предлозима и сугестијама који 
су достављени. 

Савет месне заједнице усваја Статут месне заједнице, односно одлуку о промени Статута 
месне заједнице већином гласова од укупног броја чланова Са вета месне заједнице. 

Статут се доставља Скупштини општине Алибунар ради давања сагласности. 
 

2. Објављивање статута и других општих аката 

 
Члан 86. 

Статут и други општи акти Месне заједнице објављују се на огласној табли Месне заједнице, 
на званичној интернет презентацији општине и месне заједнице, као и у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
XVI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Престанак важења 

 
Члан 87. 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Месне заједнице Селеуш 
(''Службени лист општине Алибунар'', број 36/2015). 
 

2. Рок за усклађивање општих аката 

 
Члан 88. 

Акти Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу. 
 

3. Ступање на снагу 

 
Члан 89. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 39/2019 
У Селеушу, 04.09.2019. године 
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САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕЛЕУШ 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Јон Баба, с.р. 
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       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

321. Одлука о обављању делатности обезбеђења јавног осветљења 1 
322. Одлука о обављању делатности зоохигијене 5 
323. Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар 6 
324. Одлука о давању сагласности на установљавање права службености 8 
325. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Алибунар 10 
326. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Банатски Карловац 10 
327. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Владимировац 11 

328. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Добрица 11 
329. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Иланџа 12 
330. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Јаношик 12 
331. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Локве 13 
332. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Николинци 13 
333. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Нови Козјак 13 
334. Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Селеуш 14 
335. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2019/2020. годину 
14 

336. Решење о давању сагласности на извођење радова на земљишту у јавној својини 
Општине Алибунар на подручју к.о. Локве 

15 

337. Решење о давању сагласности на извођење радова на земљишту у јавној својини 
Општине Алибунар на подручју к.о. Јаношик 

16 

338. Решење о давању сагласности на извођење радова на земљишту у јавној својини 
Општине Алибунар на подручју к.о. Локве 

17 

339. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Алибунар одржаних 25.08.2019. године 

18 

340. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Банатски Карловац одржаних 25.08.2019. године 

19 

341. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Владимировац одржаних 25.08.2019. године 

19 

342. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Добрица одржаних 25.08.2019. године 

20 

343. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Иланџа одржаних 25.08.2019. године 

20 

344. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Јаношик одржаних 25.08.2019. године 

21 

345. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Локве одржаних 25.08.2019. године 

21 

346. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Николинци одржаних 25.08.2019. године 

22 

347. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Нови Козјак одржаних 25.08.2019. године 

22 

348. Решење о усвајању Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне 
заједнице Селеуш одржаних 25.08.2019. године 

23 

349. Решење о усвајању Извештаја о конституисању савета месних заједница након 
спроведених избора за чланове савета месних заједница на територији општине 
Алибунар одржаних дана 25.08.2019. године 

23 

350. Решење о усвајању Извештаја о спровођењу Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар за 2018. годину 

24 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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351. Решење о образовању Стручне комисије за израду годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2020. 
годину 

24 

352. Решење о образовању Комисије за давање на коришћење и у закуп државног 
пољопривредног земљишта у општини Алибунар по Програму заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2019. годину 

26 

353. Решење о именовању чланова у Савет за међунационалне односе Општине 
Алибунар 

27 

354. Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова 
Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар 

29 

 
АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА, САВЕТА И КОМИСИЈА 

 

355. Извештај о конституисању савета месних заједница након спроведених избора за 
чланове савета месних заједница на територији Општине Алибунар, одржаних дана 
25.08.2019.г. 

30 

356. Извештај о спровођењу Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у Општини Алибунар за 2018. годину 

34 

 
АКТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

357. Статут Месне заједнице Алибунар 36 
358. Статут Месне заједнице Банатски Карловац 53 
359. Статут Месне заједнице Владимировац 70 
360. Статут Месне заједнице Добрица 87 
361. Статут Месне заједнице Иланџа 104 
362. Статут Месне заједнице Јаношик 121 
363. Статут Месне заједнице Локве 138 
364. Статут Месне заједнице Николинци 155 
365. Статут Месне заједнице Нови Козјак 172 
366. Статут Месне заједнице Селеуш 189 

   
   
   

   

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић,  
Аница Бабић, Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић,  

Вукоман Пајевић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 


