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Na osnovu člana 33. Statuta Mesne zajednice Orom, Savet Mesne zajednice Orom na sednici održanoj 23. marta 2012. godine
utvrdio je prečišćen tekst Statuta Mesne zajednice Orom.

S T A T U T
Mesne zajednice Orom
( prečišćen tekst )
I.

OPŠTE ODREDBE

Član 1 .
Mesna zajednica Orom (u daljem tekstu: Mesna zajednica) je demokratska interesna zajednica grañana po mestu
stanovanja, oblik ostvarivanja mesne samouprave, u kojoj grañani upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i
opšteg interesa i potreba za stanovništvо Mesne zajednice.
Član 2.
Mesna zajednica Orom je prvobitno osnovana rešenjem Skupštine opštine Kanjiža 1965. godine, a ponovo je
obrazovana na referendumu 19. decembra 1993. godine.
Član 3.
Naziv Mesne zajednice je: MESNA ZAJEDNICA OROM – HELYI KÖZÖSSÉG OROM.
Područje Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Orom, Doline i Novo Selo.
Sedište Mesne zajednice je u Oromu, Veliki put 202.
Mesna zajednica je u sastavu opštine Kanjiža.
Član 4.
Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica, u okviru prava i dužnosti utvrñenih zakonom, odlukom o osnivanju i
ovim statutom.
Mesna zajednica ima svoj pečat okruglog oblika promera 40 mm sa tekstom: ОПШТИНА КАЊИЖА - МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА ОРОМ- OPŠTINA KANJIŽA - MESNA ZAJEDNICA OROM - MAGYARKANIZSA KÖZSÉG - HELYI
KÖZÖSSÉG OROM.
Mesna zajednica ima svoj štambilj, koji ima pravougaoni oblik, dimenzija 60x45 mm i sadrži tekst: MESNA
ZAJEDNICA OROM – HELYI KÖZÖSSÉG OROM, BROJ I DATUM – SZÁM ÉS KELT.
Član 5.
Praznik Mesne zajednice je 14. novembar koji su odredili grañani ličnim izjašnjavanjem u 1996. god.
Povodom praznika Mesne zajednice može se održati svečana sednica Saveta Mesne zajednice na kojoj se mogu
dodeljivati priznanja i nagrade pravnim i fizičkim licima.
Vrsta priznanja i nagrada kao i postupak dodeljivanja utvrdiće se posebnim aktom koji donosi Savet Mesne zajednice.
Mesna zajednica ima svoj amblem koji je usvojen 17. oktobra 2011.god., a može da ima i svoju zastavu. Izgled
zastave kao i način korišćenja utvrdiće se posebnim aktom koji donosi Savet Mesne zajednice.
Član 6.
U radu Mesne zajednice i njenih organa obezbeñuje se upotreba jezika i pisma koji su u službenoj upotrebi na
teritoriji opštine.

II. OBRAZOVANJE, PROMENA PODRUČJA I UKIDANJE MESNE ZAJEDNICE
Član 7.
O obrazovanju nove, promeni područja i ukidanju Mesne zajednice odlučuje Skupština opštine, većinom glasova od
ukupnog broja odbornika.
Član 8.
Skupština opštine dužna je da pre donošenja odluke o osnivanju nove mesne zajednice, promeni područja i ukidanju
mesne zajednice pribavi mišljenje grañana, sa dela teritorije opštine na koji se predlog odnosi.
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Član 9.
O predlogu za ukidanje, promenu područja, odnosno formiranje nove mesne zajednice, grañani se izjašnjavaju putem
referenduma.
Skupština opštine dužna je da raspiše referendum za deo teritorije opštine na koji se predlog odnosi, u roku od 30
dana od dana podnošenja predloga iz prethodnog stava.
U odluci o raspisivanju referenduma, Skupština opštine odreñuje organe za sprovoñenje i utvrñivanje rezultata
referenduma.
Član 10.
Predlog za obrazovanje nove, promenu područja i ukidanje mesne zajednice mogu podneti: predsednik opštine,
najmanje ¼ odbornika, Savet mesne zajednice ili grañani sa područja na koje se predlog odnosi, putem grañanske inicijative.
Skupština opštine dužna je da pre donošenja odluke iz stava 1. pribavi mišljenje Saveta mesne zajednice.
Pravni sledbenik (sukcesor) ukinute mesne zajednice je opština, a pravni sledbenik pripojene mesne zajednice je
mesna zajednica, koja je nastala pripajanjem.

III. JAVNOST RADA MESNE ZAJEDNICE
Član 11.
Rad organa mesne zajednice je javan.
Javnost rada i obaveštavanja grañana obezbeñuje se:
1. javnim raspravama na zborovima grañana finansijskog plana i završnog računa mesne zajednice, kao i u drugim
prilikama kada to organi mesne zajednice odluče,
2. isticanjem predloga odluka organa mesne zajednice na oglasnoj tabli, isticanjem usvojenih odluka i drugih akata
kao i obaveštavanjem grañana o zborovima grañana i drugim skupovima od lokalnog interesa,
3. pravom grañana da ostvaruju uvid u zapisnike i akte organa mesne zajednice i prisustvuju sednicama organa mesne
zajednice
4. izdavanjem biltena, saradnjom sa medijima, postavljanjem internet prezentacije.
Član 12.
Informacije o radu mesne zajednice sredstvima javnog informisanja daju predsednik Mesne zajednice, sekretar i član
Saveta mesne zajednice u okviru dobijenog ovlašćenja od Saveta mesne zajednice.
Član 13.
(brisan)

IV. POSLOVI MESNE ZAJEDNICE
Član 14.
Grañani u mesnoj zajednici svoje potrebe i interese zadovoljavaju i ostvaruju u sledećim oblastima:
- prostornog, urbanističkog planiranja i ureñenja naseljenog mesta;
- komunalnog razvoja i komunalne izgradnje;
- ekologije i zaštite životne sredine;
- kulture i sporta;
- odbrane i zaštite od elementarnih nepogoda;
- društvene brige o deci i grañanima različitih socijalnih grupa;
- socijalne i zdravstvene zaštite i obrazovanja;
- samodoprinosa.
Odlukom Skupštine opštine može se mesnoj zajednici poveriti vršenje odreñenih poslova iz nadležnosti opštine, uz
obezbeñivanje potrebnih sredstava.
Za obavljanje poslova iz nadležnosti opštinske uprave, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava grañana može se
organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama.
Poslove iz prethodnog stava ovog člana, način i mesto njihovog vršenja odreñuje predsednik opštine na predlog
načelnika opštinske uprave.

V. SREDSTVA MESNE ZAJEDNICE
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Član 15.
Sredstva potrebna za obavljanje poslova Mesne zajednice obrazuje se od:
- sredstava grañana koje oni udružuju neposredno putem samodoprinosa ili na drugi način,
- dela sredstava za aktivnosti Mesne zajednice koja izdvoje zainteresovana preduzeća i drugi subjekti,
- od zakupnine, prihoda od pijace i groblja, usluga, i drugih prihoda koje ostvari Mesna zajednica,
- prihoda budžeta opštine koje ova obezbeñuje za prenete poslove Mesnoj zajednici,
- prihoda opštine koje ona ustupi Mesnoj zajednici,
- priloga i poklona grañana u zemlji i u inostranstvu.
Mesna zajednica samostalno raspolaže svojim sredstvima, odluku o raspolaganju sredstvima Mesne zajednice donosi
savet.
Ako je uveden samodoprinos, korišćenje sredstava mora biti u skladu sa Odlukom o uvoñenju samodoprinosa.
Član 16.
O obezbeñenju i korišćenju sredstava kojima raspolaže Mesna zajednica, grañani odlučuju referendumom.
Pravo je grañana da preko svojih izabranih predstavnika ostvaruju kontrolu i budu informisani o trošenju sredstava
Mesne zajednice i to putem zborova grañana, sredstava javnog i drugog informisanja.
Član 17.
Organi Mesne zajednice mogu davati na korištenje nepokretnosti kojima raspolažu drugim korisnicima pod uslovima
koji obezbeñuju domaćinsko održavanje objekta, njihovu adaptaciju i proširenje.

VI. OBLICI NEPOSREDNOG UČEŠĆA GRAðANA U ODLUČIVANJU O POSLOVIMA MESNE ZAJEDNICE
Član 18.
Grañani mesne zajednice osim neposrednog odlučivanja o zajedničkim potrebama grañana mesne zajednice preko
predstavnika u Savetu Mesne zajednice, učestvuju u ostvarivanju mesne samouprave putem:
grañanske inicijative
referenduma i
zbora grañana.
Grañanska inicijativa
Član 18a
Grañani mesne zajednice putem grañanske inicijative predlažu Savetu mesne zajednice donošenje akata kojim će se
urediti odreñeno pitanje iz delogruga Mesne zajednice, promenu statuta i drugih akata i raspisivanje referenduma.
Kada je lista potpisnika grañanske inicijative sačinjena u skladu sa odredbama zakona, a prikupljeno je najmanje 10%
potpisa birača na teritoriji Mesne zajednice, Savet Mesne zajednice je dužan da povodom predloga datog u inicijativi donese
odluku i dostavi obrazloženi odgovor grañanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga.“
Referendum
Član 19.
Referendumom u Mesnoj zajednici grañani odlučuju o odreñenim pitanjima i poslovima od zajedničkog interesa za
grañane u Mesnoj zajednici i odreñenim pitanjima o kojima odlučuje Skupština opštine.
Član 20.
Referendum se može raspisati za područje cele Mesne zajednice ili dela Mesne zajednice (naselje ili deo naselja)
Akt o raspisivanju referenduma donosi Savet Mesne zajednice i istovremeno imenuje komisiju za sprovoñenje
referenduma i odreñuje njene zadatke.
Akt o raspisivanju referenduma sadrži naročito: naznačenje teritorije za koju se referendum raspisuje, akt odnosno
pitanje o kome se grañani izjašnjavaju, datum sprovoñenja referenduma i vreme odreñeno za izjašnjavanje na referendumu.
Aktom o raspisivanju referenduma odreñuje se rok sprovoñenja referenduma koji ne može biti kraći od 15 ni duži od
90 dana od dana njegovog raspisivanja.
Odluku donetu na referendumu proglašava Savet Mesne zajednice.
Član 21.
-

Predlog za raspisivanje referenduma mogu dati:
najmanje 100 grañana
Skupština opštine i
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Zborovi grañana
Član 23.
Zborovi grañana se održavaju po potrebi. Zborovi grañana se mogu organizovati na jednom mestu ili čak po
delovima naseljenog mesta, zavisno od prirode pitanja koje je na dnevnom redu.
Član 24.
Zbor grañana mesne zajednice raspravlja i daje predloge iz nadležnosti organa mesne zajednice, a naročito o
programu razvoja mesne zajednice, o finansijskom planu i o drugim pitanjima iz nadležnosti organa mesne zajednice.
Organi mesne zajednice dužni su da u roku 15 dana od održavanja zbora grañana razmotre zahteve i predloge grañana
i o njima zauzmu stav, odnosno donesu odgovarajuću odluku ili meru i da o tome obaveste grañane.
Član 25.
Zbor grañana mesne zajednice saziva predsednik mesne zajednice najmanje osam dana pre dana održavanja.
Predsednik mesne zajednice zbor grañana mesne zajednice saziva po sopstvenoj inicijativi ili na predlog:
- najmanje 100 grañana mesne zajednice,
- saveta mesne zajednice.
Ako predsednik mesne zajednice ne sazove zbor grañana u roku od 8 dana od dana prijema predloga iz prethodnog
stava, zbor grañana mesne zajednice može sazvati predstavnik predlagača.
Član 26.
O sazvanom zboru grañana mesne zajednice grañani se obaveštavaju preko sredstava informisanja, isticanjem plakata
o sazivanju zbora grañana na oglasnoj tabli ili na drugi uobičajeni način.
Na zbor grañana posebnim pismenim pozivom obavezno se pozivaju predsednik mesne zajednice i članovi saveta
mesne zajednice kao i odbornici Skupštine opštine sa teritorije mesne zajednice.
Član 27.
Pravo odlučivanja na zboru grañana imaju svi oni koji su upisani u birački spisak područja za koji se zbor održava.
Na zboru smatra se usvojenom ona odluka koja dobije većinu glasova prisutnih grañana sa pravom odlučivanja.
Član 28.
Radom zbora grañana rukovodi lice koje je sazvalo zbor.
Sazivač zbora dužan je da se stara o pripremi materijala i podataka neophodnih za zbor grañana.
Član 29.
O radu zbora se vodi zapisnik koji sadrži mesto, vreme održavanja, broj prisutnih, dnevni red, kratak opis rada zbora i
posebno jasno formulisani zaključke i stavove. Zapisnik potpisuje predsedavajući zbora i zapisničar.
VII.ORGANI MESNE ZAJEDNICE
Član 30.
Organi Mesne zajednice su:
- Savet Mesne zajednice i predsednik Mesne zajednice
Organi Mesne zajednice su dužni da o svom radu redovno i blagovremeno obaveštavaju grañane Mesne zajednice.
Odbornici Skupštine Kanjiža sa teritorije Mesne zajednice Orom učestvuju u radu Saveta Mesne zajednice bez prava
glasa.
Savet Mesne zajednice
Član 31.
Savet Mesne zajednice ima 11 članova.
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Članove Saveta Mesne zajednice i predsednika biraju grañani Mesne zajednice tajnim glasanjem, u izbornim
jedinicama utvrñenim za izbor odbornika Skupštine opštine Kanjiža, na način utvrñen odlukom o izboru članova Saveta i
predsednika Mesne zajednice.
U Savet Mesne zajednice članovi se biraju iz četiri izborne jedinice:
- iz prve izborne jedinice za naselje Orom
(osnovna škola)
4 člana
- iz druge izborne jedinice za naselje Orom (mesna zajdenica)
3 člana
- iz treće izborne jedinice za naselje Doline
3 člana
- iz četvrte izborne jedinice za naselje Novo Selo
1 član.
Akt kojim se utvrñuje područje izbornih jedinica iz prethodnog stava donosi Savet Mesne zajednice.
Član 32.
Savet Mesne zajednice je predstavničko telo mesne zajednice, koje obavlja sledeće poslove:
1. donosi Statut mesne zajednice;
2. donosi finansijski plan i završni račun mesne zajednice;
3. donosi program rada godišnji izveštaj o radu;
4. donosi Poslovnik o radu;
5. vrši nadzor nad sprovoñenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa;
6. pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa opštine u oblasti mesne samouprave;
7. sarañuje sa udruženjima grañana i nevladinim organizacijama u pitanjima koja su od interesa za grañane mesne
zajednice;
8. saziva zbor grañana i izvršava odluke i sprovodi zaključke zborova grañana;
9. donosi odluku o obrazovanju radnih tela;
10. odlučuje o ostvarivanju saradnje sa drugim MZ u zemlji kao i sa naseljima u drugim državama
11. vrši i druge poslove utvrñene Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim aktima Mesne zajednice.
Član 33.
Pravo i dužnost člana saveta mesne zajednice je da učestvuje u radu saveta mesne zajednice, izvršava poverene
zadatke, predlaže savetu pretresanje odreñenih pitanja, podnosi predloge za donošenje odluka i drugih akata, daje primedbe na
predloge odluka i drugih akata i učestvuje u drugim aktivnostima saveta.
Pravo je člana saveta da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja na vršenje dužnosti člana saveta, da
od predsednika mesne zajednice i sekretara traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju
predloga za savet.
Član saveta ima pravo da postavlja pitanja vezana za rad saveta i da na ista dobije odgovor na istoj ili narednoj
sednici.
Član 34.
Sednicu saveta saziva predsednik mesne zajednice po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.
Predsednik mesne zajednice dužan je da sazove sednicu saveta ako to pismenim putem zatraži najmanje jedna trećina
članova saveta ili predsednik opštine i to u roku od 8 dana od dana podnošenja predloga.
Pisani predlog za sazivanje sednice saveta mora sadržati predlog dnevnog reda sednice u koji mogu biti predložene
samo tačke dnevnog reda iz nadležnosti saveta, utvrñene statutom mesne zajednice.
Član 35.
(brisan)
Član 36.
Ukoliko predsednik mesne zajednice ne sazove sednicu saveta kada to pismeno zatraži najmanje jedna trećina članova
saveta ili predsednik opštine, sednicu će sazvati potpisani članovi saveta, odnosno predsednik opštine.
Član 37.
Savet punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova saveta.
Odluke se donese većinom glasova prisutnih članova saveta, ukoliko statutom mesne zajednice nije drukčije
odreñeno.
O donošenju statuta mesne zajednice odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.
Član 38.
Sednice saveta su javne.
Za javnost rada saveta odgovoran je predsednik mesne zajednice.
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Na sednice saveta pismenim pozivom obavezno se pozivaju predlagači ili ovlašćeni predstavnici predlagača
materijala, koji čine predmet dnevnog reda sednice saveta.
Sednicama sveta mogu prisustvovati predstavnici sredstava informacija i druga lica, čije prisustvo odobri predsednik
mesne zajednice.
Zapisnici i drugi akti saveta dostupni su grañanima mesne zajednice i medijima na način i po postupku utvrñenim
poslovnikom o radu saveta.
Član 39.
Savet može odlučiti većinom glasova od ukupnog broja članova saveta da sednice ne budu javne iz posebno
opravdanih razloga, koji se konstatuju pre utvrñivanja dnevnog reda.
Član 40.
Način pripreme, voñenje i rad sednice saveta i druga pitanja, vezana za rad saveta utvrñuju se njegovim poslovnikom.
Član 41.
Savet mesne zajednice može da obrazuje stalna ili povremena radna tela: (komisije, odbore i slično) u cilju pripreme,
razmatranja i rešavanja pitanja iz nadležnosti mesne samouprave.
Aktom o obrazovanju radnog tela odrediće se broj, struktura, nadležnost, mandat, podnošenje izveštaja kao i druga
pitanja od značaja za njegov rad.
Član 42.
Članu Saveta mandat prestaje istekom vremena na koji biran, a pre isteka vremena na koje je biran u sledećim
slučajevima:
- njegovom ostavkom,
- gubitkom poslovne sposobnosti,
- ako je pravnosnažnom presudom osuñen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci,
- gubitkom državljanstva,
- ako mu prestane prebivalište na području mesne zajednice i
- smrću.
Ukoliko članu Saveta prestane mandat zbog razloga navedenih u prethodnom stavu ovog člana, Savet mesne
zajednice na prvoj narednoj sednici, konstatuje prestanak članstva i vrši kooptiranje novog člana.
Novi član Saveta postaje sledeći kandidat koji je na izborima dobio najveći broj glasova, a mandat istog traje do
isteka mandata na koji su izabrani ostali članovi Saveta.

Član 43.
(brisan)
Predsednik mesne zajednice
Član 44.
Izvršnu funkciju u mesnoj zajednici vrši predsednik mesne zajednice.
Predsednik mesne zajednice bira se na vreme od četiri godine, neposrednim i tajnim glasanjem.
Predsednik mesne zajednice ima zamenika koji se bira na konstitutivnoj sednici Saveta mesne zajednice, iz reda
članova Saveta, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.
Član 44a
Predsedniku mesne zajednice mandat prestaje istekom vremena na koji biran, a pre isteka vremena na koje je biran u
sledećim slučajevima:
njegovom ostavkom,
gubitkom poslovne sposobnosti,
ako je pravnosnažnom presudom osuñen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci,
gubitkom državljanstva,
ako mu prestane prebivalište na području mesne zajednice i
smrću.
Ukoliko Predsedniku mesne zajednice prestane mandat sa razloga navedenih u prethodnom stavu (tačke od 1-6.),
Savet mesne zajednice na prvoj narednoj sednici, konstatuje činjenicu prestanka mandata.
Do izbora novog Predsednika mesne zajednice funkciju predsednika vrši zamenik predsednika mesne zajednice.
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Član 45.
Predsednik mesne zajednice predsedava sednicama saveta i učestvuje u njegovom radu bez prava glasa.
Predsednik mesne zajednice glasa jedino u slučaju jednakog broja glasova „za“ i „protiv“ usvajanja predloga koji je
na dnevnom redu sednice saveta, u kom slučaju njegov glas odlučuje.
Član 46.
Predsednik mesne zajednice:
1. predstavlja i zastupa mesnu zajendnicu,
2. organizuje rad mesne zajendice,
3. saziva i predsedava sednicama saveta,
4. priprema predloge odluka i drugih akata,
5. stara se o zakonitosti rada organa mesne zajednice,
6. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata saveta,
7. predlaže odluke i druge akte koje donosi savet kao i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje savet
8. stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i dužnosti opštine,
9. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana,
10. odgovara za namensko i zakonito trošenje sredstava mesne zajednice,
11. rešava o radnopravnim odnosima zaposlenih u mesnoj zajednici,
12. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen ovom odlukom, statutom mesne zajednice ili odlukom saveta,
13. vrši i druge poslove, predviñene ovom odlukom i statutom mesne zajednice.
Ukoliko predsednik mesne zajednice zasniva radni odnos u mesnoj zajednici o njegovim pravima, obavezama i
odgovornostima koji proizlaze iz radnog odnosa odlučuje savet mesne zajednice.
Ukoliko predsednik mesne zajednice nije u radnom odnosu u mesnoj zajednici, savet mesne zajednice može mu
odobriti naknadu za izvršen rad.

VIII. STRUČNA SLUŽBA MESNE ZAJEDNICE

Član 47.
Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova i drugih poslova za potrebe Mesne zajednice može da se obrazuje
stručna služba.
Organizacija i sistematizacija poslova u stručnoj službi utvrñuje se posebnim aktom u skladu sa Zakonom o radu.
Akt iz prethodnog stava donosi predsednik Mesne zajednice.
Član 48.
Stručom službom mesne zajednice rukovodi sekretar mesne zajednice, koji za svoj rad odgovara predsedniku mesne
zajednice i Savetu mesne zajednice.
Sekretar mesne zajednice:
- vrši administrativne-tehničke poslove vezane za rad kancelarije MZ
- izvršava odluke Saveta mesne zajednice i predsednika
- priprema predloge odluka i drugih akata za potrebe saveta i predsednika
- prima stranke i rešava probleme iz svoje nadležnosti
- prati ostvarivanje finansijskog plana.
Član 49.
Sekretara mesne zajednice imenuje Savet mesne zajednice na predlog konkursne komisije.
Ugovor o radu sa sekretarom mesne zajednice zaključuje Predsednik mesne zajednice u skladu sa odredbama Zakona
o radu
Za sekretara može biti imenovano lice koji ispunjava uslove opštim aktima mesne zajednice.
Član 50.
Mesna zajednica odlukom Saveta svake godine obezbeñuje neophodno materijalno-finansijsku osnovu za rad Službe.
Član 51.
Mesna zajednica koristi sredstva u skladu sa svojim programima i planovima.

IX.ODNOSI ORGANA OPŠTINE KANJIŽA I ORGANA MESNE ZAJEDNICE
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Član 52.
Savet Mesne zajednice ima obavezu da na zahtev nadležnih organa opštine, a najmanje jednom godišnje, do 15 marta
za prethodnu godinu, podnese izveštaj o radu, ostvarivanju programa Mesne zajednice i korišćenju sredstava koje joj je opština
prenela.
Savet mesne zajednice donosi finansijski plan za narednu kalendarsku godinu i dostavlja ga organu opštine koji je
shodno odredbama Statuta opštine nadležan za davanje saglasnosti.

1.
2.
3.
4.

Član 53.
Organi mesne zajednice u vršenju svojih poslova:
daju organima opštine inicijativu za ureñivanje odnosa od značaja za rešavanje pitanja iz okvira prava i dužnosti
mesne zajednice,
podnose predstavke i daju predloge u pogledu postupanja organa opštine,
traže mišljenja od nadležnih organa opštine u vezi sa promenom opštinskih propisa koji su od neposrednog uticaja na
razvoj i ostvarivanje mesne samouprave i za rad organa mesne zajednice,
učestvuje u pripremi propisa čija je sadržina od posebnog interesaza ostvarivanje i razvoj mesne samouprave.

Član 54.
Ako nañe da opšti ili pojedinačni akt organa mesne zajednice, nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom,
odnosno sa odlukom ili drugim opštim aktom organa opštine, Komisija za usklañivanje rada mesnih zajednica ukazaće na to i
predložiće savetu mesne zajednice da takav akt ukine, poništi ili izmeni.
X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 55.
Statut Mesne zajednice donosi Savet Mesne zajednice većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.
Predlog za izmenu i dopunu Statuta može podneti najmanje 10% birača sa teritorije mesne zajednice, najmanje 1/3
članova Saveta i predsednik Mesne zajednice.
Izmena i dopuna Statuta Mesne zajednice vrši se na način i po postupku previñenom za njegovo donošenje.
Statut Mesne zajednice objavljuje se u „Službenom listu opštine Kanjiža“ i na oglasnoj tabli Mesne zajednice.

MESNA ZAJEDNICA OROM
Broj:30/2012
Dana:26.03.2012.
OROM

Predsednik MZ
Leko Robert s. r.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007), члана 16. тачка 39.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) и члана 64. Пословника о
раду Оппштинског већа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2010) Општинско веће општине Кањижа на 29. седници
донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању координатора Канцеларије за младе
Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ КРЕКУШКА РОБЕРТ из Хоргоша функције координатора Канцеларије за младе у
општини Кањижа.
Члан 2.
За координатора Канцеларије за младе у општини Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕБЕДЕ МАРИАНА из Кањиже.
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Члан 3.
Циљеви Канцеларије за младе су :
- афирмација младих и њихово укључивање у друштво,
- организовање друштвеног живота младих,
- укључивање младих у културни и спортски живот општине,
- афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције, сагледавања проблема младих и
њихово решавање,
- помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији,
- пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за њихово финансирање,
- едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања,
- промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног начина живота,
- информисање младих,
- подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација, спортских и омладинских
организација и клубова,
- промовисање значаја волонтерског рада.
Члан 4.
Задаци координатора Канцеларије за младе су:
- организовање израде и учешће у изради планских докумената,
- координација и остваривање комуникације свих релевантних и одговорних субјеката за развој младих на
локалном, покрајинском и републичком нивоу,
- организовање креативних радионица из различитих области,
- пружање подршке омладинским удружењима и организацијама на територији општине Кањижа,
- проналажење нових могућности и извора за финасирање програма за младе,
- организовање и учешће у изради програма и пројеката, који ће се реализовати у зависности од потреба
младих у општини,
- и други задаци у зависности од специфичних потреба младих у општини.
Члан 5.
Средства за рад Канцеларије за младе обезбеђују се у буџету општине Кањижа.
Члан 6.
Ова решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-184/2013-I/Ц
Дана: 27. 05. 2013. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 4. Одлуке
о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2012) председник општине Кањижа
донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 110, економске класификације 481942 – дотације политичким
странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 150.000,00 динара за финансирање редовног рада политичких
субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштину општине Кањижа.
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2.
Средства се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су политички субјекти
освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким
субјектима:

Ред
бр
1
1
2
3
4
5
6

Назив изборне листе
2
Демократска странка – Борис Тадић
СВМ – Заједно за општину Кањижа
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак
Време је за буђење – „Укрок“
Франчик Јожеф/Леко Лајош
Покрет Мађарске наде – Балинт
Ласло
Група грађана Бирај пут – Бачкулин
Иштван
Укупно:

Број гл. које
је добила
изборна
листа
3
3.352
4.172

Проценат

Коеф.

Месечни
износ

4
1,0
1,0

5 (3*4)
3.352
4.172

6
28,96%
36,04%

7
43.440,32
54.067,14

793

1,0

793

6,85%

10.276,90

1.272

1,0

1.272

10,99%

16.484,51

491

1,5

736,5

6,36%

9.544,69

1.249

1,0

1.249

10,79%

16.186,44

11.575,5

100,00%

150.000,00

11.329

4.
Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.
5.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона о
финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-187/2013-I/А
Дана: 05. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.
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