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_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
100.

На основу члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
11/2017 – пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и
члана 39. Одлуке о месним заједницама на територији општине Србобран („Службени лист
општине Србобран“, број 10/2018), Општинско веће Општине Србобран на 52. седници одржаној
06.08.2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на предлог Статута Месне заједнице Србобран
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог Статута Месне заједнице Србобран, број: 01-18-2018-3,
који је утврђен на седници Савета Месне заједнице Србобран, дана 15.06.2018. године.
II
Статут Месне заједнице Србобран, чији је предлог утврђен на седници Савета Месне
заједнице Србобран, дана 15.06.2018. године објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 010-4/2018-I
Дана: 06.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

***
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007, 83/2014 и 101/2016 - др. закон), члана 98. став 2. Статута општине Србобран
(„Службени лист општине Србобран“, број 11/2017 - пречишћен текст) и члана 5. и 40. Одлуке о
месним заједницама на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број
10/2018), на седници Савета месне заједнице Србобран одржаној дана 15.06.2018. године, донет
је
С Т А Т У Т
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБОБРАН
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом, у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Србобран и
Одлуком о месним заједницама на територији општине Србобран, уређују се подручја и послови,
начин одлучивања, органи и поступак избора и организација и рад органа, као и друга питања
која су од значаја за рад Месне заједнице Србобран.
Члан 2.
Месна заједница Србобран (у даљем тексту : Месна заједница) је организација грађана
основана ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на
делу општине Србобран која обухвата насељено место: Србобран.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом
општине Србобран, Одлуком о месним заједницама на територији општине Србобран и овим
Статутом.
Члан 4.
Седиште Месне заједнице је у Србобрану, улица Дожа Ђерђа број 2.
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Члан 5.
Месну заједницу представља и заступа председник Савета месне заједнице, који је и
наредбодавац за извршење финансијског плана.
Члан 6.
Месна заједница има печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом по ободу: на српском језику, ћириличним
писмом “Општина Србобран, месна заједница “Србобран” и на мађарском језику “Szenttamás
kőzség, Szenttamási helyi kőzősség” и грбом Републике Србије у средини.
Члан 7.
Месна заједница има право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне
самоуправе у складу са законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе.
Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. овог члана управља у складу са
законом, Статутом општине Србобран, Одлуком о месним заједницама на територији општине
Србобран и овим Статутом.
Члан 8.
Месна заједница остварује непосредну сарадњу са другим месним заједницама, сарадњу са
општином Србобран и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установама и
другим субјектима.
Члан 9.
Месна заједница има свој празник.
Празник месне заједнице је 19. Октобар.
Члан 10.
Савет месне заједнице може покренути поступак пред Скупштином општине Србобран за
оснивање нове, промену или укидање постојеће Месне заједнице.
Предлог за оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице могу поднети
и председник општине, најмање једна четвртина одборника, Савет месне заједнице или грађани
са пребивалиштем на територији месне заједнице, путем грађанске иницијативе, у складу са
законом.
Члан 11.
Оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице, проводи се на начин и
по поступку који је прописан Статутом општине, Одлуком о месним заједницама на територији
општине Србобран и овим Статутом.
II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
У Месној заједници грађани непосредно или преко Савета месне заједнице:
 иницирају и разматрају решавање комуналних питања и уређења насеља и у том циљу
остварују сарадњу са јавним предузећима,
 разматрају задовољавање одређених потреба грађана у области образовања, културе,
спорта и другим областима од непосредног интереса за грађане,
 иницирају предузимање мера за очување и заштиту културних добара, заштиту и
унапређење животне средине и заштиту здравља,
 иницирају предузимање мера код надлежних институција у циљу пружања помоћи лицима
у стању социјалне потребе,
 иницирају предузимање мера заштите добара од општег интереса, очувања јавног реда и
мира, елементарних и других непогода,
 иницирају и организују увођење самодоприноса и спровођење референдума,
 врше и друге послове у складу са законом, одлукама општине Србобран и статутом месне
заједнице.
Скупштина општине може одлучити, да месна заједница, обавља одређене послове у вези
са обезбеђивањем услова за обављањем комуналних делатности, или послова из оквира тих
делатности у сеоским насељима, када те делатности служе искључиво потребама становника
месне заједнице.
Члан 13.
Рад органа Mесне заједнице је јаван.
Јавност рада, по правилу, се обезбеђује :
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обавезним јавним расправама о: предлогу финансиjског плана Месне заједнице, завршном
рачуну Месне заједнице, годишњем извештају о раду Месне заједнице, другим питањима,
када о томе одлучи општина Србобран,
 обавезним истицањем на огласној табли: дневног реда и материјала за седницу Савета
месне заједнице, предлога одлука Месне заједнице, усвојених одлука и других аката,
обавештењем грађана о седницама Савета месне заједнице, зборовима грађана и другим
скуповима и то најмање осам дана пре њиховог најављеног одржавања.
 правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета месне заједнице Србобран, да
присуствују његовим седницама,
 издавањем билтена,
 сарадњом са медијима,
 постављањем интернет презентације,
 организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине Србобран и овим
Статутом,
Месна заједница своје информације и обавештења објављује и на језицима и писмима
националних мањина који су у службеној употреби у општини Србобран.
III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 14.
Савет месне заједнице је представничко тело грађана Месне заједнице који обавља
следеће послове и задатке:
 доноси Статут месне заједнице и доставља га Општинском већу ради прибављања
саглсности,
 доноси Пословник о свом раду,
 доноси Годишњи програм рада Месне заједнице,
 доноси Финансијски план Месне заједнице уз претходно прибављену сагласност
Општинског већа,
 подноси Извештај о раду и Завршни рачун Месне заједнице грађанима месне заједнице,
 покреће иницијативу за увођење месног самодоприноса,
 врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса,
 утврђује престанак мандата члану Савета месне заједнице,
 стара се о вршењу послова које месној заједници повери општина,
 организује и спроводи јавне расправе када је то законом или одлуком Скупштини општине
предвиђено,
 доноси одлуке о предузимању одређених активности од интереса за грађане месне
заједнице,
 предлаже мере и планира задатке у случају елементарних и других непогода у складу са
одлукама надлежних органа општине,
 стара се о јавној својини која је дата на коришћење месној заједници, њеном очувању,
давању исте у закуп, на коришћење или управљање другим лицима уз сагласност
Општинског већа и по поступку прописаном законом и одлукама Скупштине општине и
актима месне заједнице
 упућује иницијативе за решавање проблема од интереса за живот грађана надлежним
органима општине, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина односно
предузећима којима је општина поверила обављање послова од општег интереса на
подручју месне заједнице
 организује и спроводи референдум у складу са одлукама Скупштине општине,
 предлаже мере за заштиту и унапређење животне средине,
 организује хуманитарне и друге активности у циљу пружања помоћи грађанима,
 врши и друге послове у складу са одлукама Скупштине општине и Статутом месне
заједнице.
Члан 15.
Савет Месне заједнице Србобран има 11 (једанаест) чланова.
Члан Савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју Месне заједнице.
Мандат чланова Савета траје 4 године, односно до избора и конституисања новог Савета
месне заједнице.
Члан 16.
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Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. Избор чланова
Савета месне заједнице врши се у складу са овим Статутом, Одлуком о месним заједницама на
територији општине Србобран и Статутом општине Србобран.
Члан 17.
У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице врши се
јединствено за цело подручје месне заједнице.
Члан 18.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника које се бирају на
конститутивној седници, из редова чланова Савета.
За председника и заменика председника Савета месне заједнице изабрани су чланови
Савета који добију већину гласова од укупног броја чланова Савета.
Председник Савета месне заједнице
представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Председник Савета месне заједнице стара се о остваривању права и дужности Савета,
спровођењу његових закључака, остваривању програма рада Савета, о организовању и
остваривању сарадње са органима других месних заједница, органа локалне самоуправе,
предузећа и установа.
Председник Савета месне заједнице сазива седнице Савета и предлаже дневни ред,
председава седницама, потписује акта Савета, врши и друге послове утврђене Одлуком о месним
заједницама на територији општине Србобран и овим Статутом.
Члан Савета месне заједнице не може истовремено бити запослен у тој месној заједници.
IV ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
Члан 19.
За обављање административних, стручних, техничких и других послова за потребе месне
заједнице, месна заједница може образовати стручну службу.
За обављање послова из става 1. овог члана, месна заједница може са другим месним
заједницама образовати заједничку стручну службу.
Вршење појединих административних, стручних, техничких и других послова за своје
потребе, месна заједница може поверити органима управе, другим органима и стручним службама
других месних заједница у складу са законом.
Одлуку о образовању стручне службе доноси Савет месне заједнице а у случајевима
поверавања вршења послова стручним службама других месних заједница, одлуку споразумно
доносе Савети месних заједница уз претходну сагласност председника општине.
Стручно административним пословима месне заједнице руководи секретар месне
заједнице.
Секретар месне заједнице заснива уговором о раду радни однос на одређено време, на
основу јавног огласа, уз сагласност Општинског већа, на мандатни период од четири године, а
поставља га Савет месне заједнице.
Секретар месне заједнице може бити разрешен и пре истека мандата на писани и
образложен предлог већине чланова Савета месне заједнице.
Исто лице може поново бити постављено за секретара Месне заједнице.
На запослене у месној заједници примењује се Закон о раду.
Члан 20.
Финансирање рада Стручне службе, као и исплата зарада и других накнада запослених,
обезбеђује се из извора средстава предвиђених чланом 39. овог Статута, у складу са законом и
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Месној заједници.
Члан 21.
Правилник о организацији и систематизацији радних места, одлуку заснивању и престанку
радног односа, као и одлуке о другим правима и обавезама запослених из радног односа, доноси
Савет месне заједнице.
V

ПОСТУПАК ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
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1. Предлагање кандидата за Савет месне заједнице
Члан 22.
Изборе за чланове Савета месних заједница расписује председник Скупштине општине у
току календарске године у којој истиче мандант чланова Савета.
Одлуком из става 1. овог члана одређује се дан одржавања избора, као и дан од када
почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30, ни више од
45 дана.
Одлука о расписивању избора објављује се у „Службеном листу Општине Србобран“.
Члан 23.
Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредно, тајним гласањем на основу општег
и једнаког изборног права.
Гласање за чланове Савета месних заједница обавља се на бирачким местима. Бирачка
места утврђује Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, коју именује
Скупштина општине.
Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју Месне заједнице, који је пунолетан,
пословно способан, држављанин Републике Србије, има право да бира и да буде биран у Савет
месне заједнице.
Члан 24.
Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице имају политичке странке,
групе грађана и појединци чије изборне листе односно кандидатуре својим потписима подржи 20
бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи односнo појединачног кандидата.
Један бирач може својим потписом подржати само једног кандидата за члана Савета месне
заједнице.
На избор чланова Савета, кандидовање, спровођење избора, утврђивање и објављивање
резултата избора и заштите изборног права примењују се одредбе Одлуке о месним заједницама
на територији општине Србобран. За сва питања која нису утврђена наведеном Одлуком
примењују се одлуке Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.
Предлог кандидата доставља се Комисији за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница у складу са роковима које утврди Комисија за спровођење избора за чланове Савета
месне заједнице.
Комисија сачињава листу кандидата према времену проглашења предлога кандидата за
члана Савета месне заједнице.
2. Органи за спровођење избора
Члан 25.
Органи за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице су :
1. Комисија за спровођење избора за чланове Савете месних заједнице која се састоји од
председника и четири члана и истог броја заменика (у даљем тексту: Комисија). Комисију
именује Скупштина општине;
2. Бирачки одбори који се састоје од председника и четири члана и истог броја заменика, које
именује Комисија.
Члан 26.
Комисија:
1.
стара се о законитости спровођења избора,
2.
доноси Упутство о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице,
3.
утврђује рокове за обављање изборних радњи,
4.
одређује бирачка места,
5.
образује бирачке одборе и именује њихове чланове,
6.
даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора,
7.
прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за чланове
Савета месне заједнице.
8.
утврђује да ли су предлози кандидата за чланове Савета месне заједнице сачињени и
поднети у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Србобран,
9.
утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета месне заједнице,
10. израђује гласачке листиће.
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утврђује број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким
одборима,
утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
подноси извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице Скупштини
Општине Србобран и на првој конститутивној седници Савета месне заједнице,
издаје изабраним члановима Савета месне заједнице уверење о избору пошто резултати
избора постану коначни, и
обавља и друге послове у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине
Србобран.

3. Поступак избора
Члан 27.
На избор чланова Савета, кандидовање, спровођење избора, утврђивање и објављивање
резултата избора и заштите изборног права примењују се одредбе Одлуке о месним заједницама
на територији општине Србобран. За сва питања која нису утврђена наведеном Одлуком
примењују се одлуке Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.
Члан 28.
Гласачки листић садржи :
1. редни број, име и презиме кандидата, слоган (уколико се кандидат изјасни да уз име и
презиме користи слоган),
2. напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира чланова Савета,
заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата.
Члан 29.
Резултате избора утврђује Комисија на основу резултата гласања достављених од
бирачких одбора.
За члана Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број
гласова у оквиру броја чланова Савета који се бира.
Ако два или више кандидата добију једнак и истовремено најмањи број гласова изабран је
кандидат испред чијег је имена мањи редни број под којим се кандидат налази на изборној листи.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета, или предлагач кандидата има право да поднесе
приговор Комисији за спровођење избора за Савет месне заједнице због неправилности у
поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговори из става 2. овог члана подносе се Комисији у року од 24 часа од часа када је
донета одлука, односно извршена радња.
Комисија је дужна да по приговору донесе решење у року од 48 часова од пријема
приговора и без одлагања га достави подносиоцу приговора.
Ако Комисија усвоји приговор, поништиће радњу у поступку кандидовања односно
спробођења избора.
4. Конститутивна седница
Члан 30.
Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне
заједнице у претходном сазиву и то у року од 30 дана од дана одржаних избора.
Ако председник Савета месне заједнице у претходном сазиву не сазове конститутивну
седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница Савета месне заједнице може се
сазвати и на позив одборника Скупштине општине са подручја те месне заједнице, односно
другог одборника којег одреди председник Скупштине општине.
Конститутивном седницом Савета месне заједнице председава председник у претходном
сазиву до избора новог председника.
Уколико председник у претходном сазиву одбије да председава седницом, истом
председава најстарији са листе новоизабраних чланова Савета.
Конститутивна седница се може одржати ако на њој присуствује већина од укупног броја
чланова Савета месне заједнице.
На конститутативној седници Савета месне заједнице, из реда чланова Савета бирају се
председник и заменик председника Савета месне заједнице.
Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писаној форми са
новоизабраним председником
изврши примопредају имовине којом управља односно коју
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користи месна заједница са свим правима и обавезама као и општих аката и других писаних
докумената насталих у раду месне заједнице.
5. Престанак мандата у Савету Месне заједнице
Члан 31.
Мандат члану Савета месне заједнице престаје:
 оставком,
 због безусловне осуде на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци,
 због потпуног или делимичног губљења пословне способности,
 због губљења држављанства Републике Србије,
 услед промене пребивалишта ван подоручја месне заједнице,
 у случају смрти.
Престанак мандата у Савету из напред наведених разлога констатује Савет и о истом
извештава Комисију за спровођење избора за Савете месних заједница да у року од седам дана
додели мандат следећем кандидату са највећим бројем гласова.
У случају да два или више кандидата имају једнак и истовремено највећи број гласова
мандат припада кандидату испред чијег је имена мањи редни број под којим се кандидат налази
на изборној листи.
VI СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА
Члан 32.
Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела: комисије и
друга радна тела, а у циљу разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.
VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

-

Члан 33.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
средстава утврђених Одлуком о буџету општине,
средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,
донација,
и други прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине посебно
за сваку месну заједницу, по наменама:
- средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове,
- средства за обављање изворних послова општине који су поверени месној заједници,
- средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје месне
заједнице,
- средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани
учествују са најмање 10% средстава.
Средства за финансирање месне заједнице обезбеђују се у буџету општине сразмерно
исказаним потребама, а у складу са финансијским могућностима буџета.
Износ средстава из става 2. овог члана не обухвата средства која се у буџету општине
издвајају за капитална улагања на основу програма уређења јавног и осталог грађевинског
земљишта.
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност
даје Општинско веће.
Члан 34.
На захтев надлежног органа општине Србобран Савет месне заједнице је дужан да достави
захтев за обезбеђење финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди
општински орган управе.
Члан 35.
Средства месне заједнице распоређују се финансијским планом, а коначан обрачун ових
средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.
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Члан 36.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године, достави
Општинском већу и Скупштини општине Србобран извештај о свом раду и реализацији програма
за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је општина Србобран пренела.
Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени
органи, као и буџетска инспекција општине Србобран.
VIII КАНЦЕЛАРИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ (МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ)
Члан 37.
За обављање одређених послова из надлежости Општинске управе у месној заједници се
организује канцеларија Општинске управе (месна канцеларија) као организациони део
Општинске управе, преко које грађани месне заједнице остварују одређена права.
IX УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 38.
Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:
на збору грађана,
преко изабраних представника у органима месне заједнице,
референдумом.
Члан 39.
Поред послова утврђених овом Одлуком, Статутом општине и Статутом месне заједнице,
збор грађана расправља и даје предлоге:
- о потреби увођења самодоприноса,
- разматра предлоге урбанистичких планова чија се примена односи на подручје месне
заједнице,
- о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа на зборовима
грађана,
- о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.
X ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА
Члан 40.
Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених питања из оквира права и
дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин чије је пребивалиште на подручју
месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине Србобран и овим Статутом.
Иницијатива се у писаном облику подноси Савету месне заједнице.
XI САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 41.
Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са
другим месним заједницама на територији исте или друге општине.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице.
Члан 42.
Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и
другим организацијама, у интересу Месне заједнице и њених грађана.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Месне Србобран број 019/2014 од 19.03.2014. године и 01-9/2018-2 од 12.03.2018. године.
Члан 44.
Овај Статут ступа на снагу даном добијања сагласности Општинског већа Србобран и
објављује се у "Службеном листу општине Србобран".
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ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Карољ Колер, ср.

101.
На основу члана 59. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
11/2017 – пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и
члана 39. Одлуке о месним заједницама на територији општине Србобран („Службени лист
општине Србобран“, број 10/2018), Општинско веће Општине Србобран на 52. седници одржаној
06.08.2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на предлог Статута Месне заједнице Надаљ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог Статута Месне заједнице Надаљ, број: 39/2018, који је
утврђен на седници Савета Месне заједнице Надаљ, дана 15.06.2018. године.
II
Статут Месне заједнице Надаљ, чији је предлог утврђен на седници Савета Месне
заједнице Надаљ, дана 15.06.2018. године објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 010-3/2018-I
Дана: 06.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки,с.р.

***
На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007, 83/2014 и 101/2016 - др. закон), члана 98. став 2. Статута општине Србобран
(„Службени лист општине Србобран“, број 11/2017 - пречишћен текст) и члана 5. и 40. Одлуке о
месним заједницама на територији општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број
10/2018), на седници Савета месне заједнице Надаљ одржаној дана 15.06.2018. године, донет је
С Т А Т У Т
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАДАЉ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом, у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Србобран и
Одлуком о месним заједницама на територији општине Србобран, уређују се подручја и послови,
начин одлучивања, органи и поступак избора и организација и рад органа, као и друга питања
која су од значаја за рад Месне заједнице Надаљ.
Члан 2.
Месна заједница Србобран (у даљем тексту : Месна заједница) је организација грађана
основана ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба становништва на
делу општине Србобран која обухвата насељено место: Надаљ.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом
општине Србобран, Одлуком о месним заједницама на територији општине Србобран и овим
Статутом.
Члан 4.
Седиште Месне заједнице је у Надаљу, улица Лазара Ракића број 33.

стр.бр.

240

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

_06.08.2018. Број 15

Члан 5.
Месну заједницу представља и заступа председник Савета месне заједнице, који је и
наредбодавац за извршење финансијског плана.
Члан 6.
Месна заједница има печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом: “Месна заједница Надаљ”.
Назив Месне заједнице исписан је на српском језику, и ћириличним писмом и на
мађарском језику и писму.
Члан 7.
Месна заједница има право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне
самоуправе у складу са законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе.
Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. овог члана управља у складу са
законом, Статутом општине Србобран, Одлуком о месним заједницама на територији општине
Србобран и овим Статутом.
Члан 8.
Месна заједница остварује непосредну сарадњу са другим месним заједницама, сарадњу са
општином Србобран и њеним органима, предузећима и другим организацијама, установама и
другим субјектима.
Члан 9.
Месна заједница има свој празник.
Празник месне заједнице је 6. мај - Ђурђевдан.
Члан 10.
Савет месне заједнице може покренути поступак пред Скупштином општине Србобран за
оснивање нове, промену или укидање постојеће Месне заједнице.
Предлог за оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице могу поднети
и председник општине, најмање једна четвртина одборника, Савет месне заједнице или грађани
са пребивалиштем на територији месне заједнице, путем грађанске иницијативе, у складу са
законом.
Члан 11.
Оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице, проводи се на начин и
по поступку који је прописан Статутом општине, Одлуком о месним заједницама на територији
општине Србобран и овим Статутом.
II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
У Месној заједници грађани непосредно или преко Савета месне заједнице:
 иницирају и разматрају решавање комуналних питања и уређења насеља и у том циљу
остварују сарадњу са јавним предузећима,
 разматрају задовољавање одређених потреба грађана у области образовања, културе,
спорта и другим областима од непосредног интереса за грађане,
 иницирају предузимање мера за очување и заштиту културних добара, заштиту и
унапређење животне средине и заштиту здравља,
 иницирају предузимање мера код надлежних институција у циљу пружања помоћи лицима
у стању социјалне потребе,
 иницирају предузимање мера заштите добара од општег интереса, очувања јавног реда и
мира, елементарних и других непогода,
 иницирају и организују увођење самодоприноса и спровођење референдума,
 врше и друге послове у складу са законом, одлукама општине Србобран и статутом месне
заједнице.
Скупштина општине може одлучити, да месна заједница, обавља одређене послове у вези
са обезбеђивањем услова за обављањем комуналних делатности, или послова из оквира тих
делатности у сеоским насељима, када те делатности служе искључиво потребама становника
месне заједнице.
Члан 13.
Рад органа Mесне заједнице је јаван.
Јавност рада, по правилу, се обезбеђује :
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обавезним јавним расправама о: предлогу финансиjског плана Месне заједнице, завршном
рачуну Месне заједнице, годишњем извештају о раду Месне заједнице, другим питањима,
када о томе одлучи општина Србобран,
 обавезним истицањем на огласној табли: дневног реда и материјала за седницу Савета
месне заједнице, предлога одлука Месне заједнице, усвојених одлука и других аката,
обавештењем грађана о седницама Савета месне заједнице, зборовима грађана и другим
скуповима и то најмање осам дана пре њиховог најављеног одржавања.
 правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета месне заједнице Надаљ, да
присуствују његовим седницама,
 издавањем билтена,
 сарадњом са медијима,
 постављањем интернет презентације,
 организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине Србобран и овим
Статутом,
Месна заједница своје информације и обавештења објављује и на језицима и писмима
националних мањина који су у службеној употреби у општини Србобран.
III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 14.
Савет месне заједнице је представничко тело грађана Месне заједнице који обавља
следеће послове и задатке:
 доноси Статут месне заједнице и доставља га Општинском већу ради прибављања
саглсности,
 доноси Пословник о свом раду,
 доноси Годишњи програм рада Месне заједнице,
 доноси Финансијски план Месне заједнице уз претходно прибављену сагласност
Општинског већа,
 подноси Извештај о раду и Завршни рачун Месне заједнице грађанима месне заједнице,
 покреће иницијативу за увођење месног самодоприноса,
 врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса,
 утврђује престанак мандата члану Савета месне заједнице,
 стара се о вршењу послова које месној заједници повери општина,
 организује и спроводи јавне расправе када је то законом или одлуком Скупштини општине
предвиђено,
 доноси одлуке о предузимању одређених активности од интереса за грађане месне
заједнице,
 предлаже мере и планира задатке у случају елементарних и других непогода у складу са
одлукама надлежних органа општине,
 стара се о јавној својини која је дата на коришћење месној заједници, њеном очувању,
давању исте у закуп, на коришћење или управљање другим лицима уз сагласност
Општинског већа и по поступку прописаном законом и одлукама Скупштине општине и
актима месне заједнице
 упућује иницијативе за решавање проблема од интереса за живот грађана надлежним
органима општине, јавних предузећа и установа чији је оснивач општина односно
предузећима којима је општина поверила обављање послова од општег интереса на
подручју месне заједнице
 организује и спроводи референдум у складу са одлукама Скупштине општине,
 предлаже мере за заштиту и унапређење животне средине,
 организује хуманитарне и друге активности у циљу пружања помоћи грађанима,
 врши и друге послове у складу са одлукама Скупштине општине и Статутом месне
заједнице.
Члан 15.
Савет Месне заједнице Надаљ има 7 (седам) чланова.
Члан Савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју Месне заједнице.
Мандат чланова Савета траје 4 године, односно до избора и конституисања новог Савета
месне заједнице.
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Члан 16.
Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. Избор чланова
Савета месне заједнице врши се у складу са овим Статутом, Одлуком о месним заједницама на
територији општине Србобран и Статутом општине Србобран.
Члан 17.
У складу са територијалним принципом, избор чланова Савета месне заједнице врши се
јединствено за цело подручје месне заједнице.
Члан 18.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника које се бирају на
конститутивној седници, из редова чланова Савета.
За председника и заменика председника Савета месне заједнице изабрани су чланови
Савета који добију већину гласова од укупног броја чланова Савета.
Председник Савета месне заједнице
представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Председник Савета месне заједнице стара се о остваривању права и дужности Савета,
спровођењу његових закључака, остваривању програма рада Савета, о организовању и
остваривању сарадње са органима других месних заједница, органа локалне самоуправе,
предузећа и установа.
Председник Савета месне заједнице сазива седнице Савета и предлаже дневни ред,
председава седницама, потписује акта Савета, врши и друге послове утврђене Одлуком о месним
заједницама на територији општине Србобран и овим Статутом.
Члан Савета месне заједнице не може истовремено бити запослен у тој месној заједници.
IV ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА
Члан 19.
За обављање административних, стручних, техничких и других послова за потребе месне
заједнице, месна заједница може образовати стручну службу.
За обављање послова из става 1. овог члана, месна заједница може са другим месним
заједницама образовати заједничку стручну службу.
Вршење појединих административних, стручних, техничких и других послова за своје
потребе, месна заједница може поверити органима управе, другим органима и стручним службама
других месних заједница у складу са законом.
Одлуку о образовању стручне службе доноси Савет месне заједнице а у случајевима
поверавања вршења послова стручним службама других месних заједница, одлуку споразумно
доносе Савети месних заједница уз претходну сагласност председника општине.
Стручно административним пословима месне заједнице руководи секретар месне
заједнице.
Секретар месне заједнице заснива уговором о раду радни однос на одређено време, на
основу јавног огласа, уз сагласност Општинског већа, на мандатни период од четири године, а
поставља га Савет месне заједнице.
Секретар месне заједнице може бити разрешен и пре истека мандата на писани и
образложен предлог већине чланова Савета месне заједнице.
Исто лице може поново бити постављено за секретара Месне заједнице.
На запослене у месној заједници примењује се Закон о раду.
Члан 20.
Финансирање рада Стручне службе, као и исплата зарада и других накнада запослених,
обезбеђује се из извора средстава предвиђених чланом 39. овог Статута, у складу са законом и
Правилником о организацији и систематизацији радних места у Месној заједници.
Члан 21.
Правилник о организацији и систематизацији радних места, одлуку заснивању и престанку
радног односа, као и одлуке о другим правима и обавезама запослених из радног односа, доноси
Савет месне заједнице.
V

ПОСТУПАК ИЗБОРА И ПРЕСТАНАК МАНДАТА
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2. Предлагање кандидата за Савет месне заједнице
Члан 22.
Изборе за чланове Савета месних заједница расписује председник Скупштине општине у
току календарске године у којој истиче мандант чланова Савета.
Одлуком из става 1. овог члана одређује се дан одржавања избора, као и дан од када
почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30, ни више од
45 дана.
Одлука о расписивању избора објављује се у „Службеном листу Општине Србобран“.
Члан 23.
Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредно, тајним гласањем на основу општег
и једнаког изборног права.
Гласање за чланове Савета месних заједница обавља се на бирачким местима. Бирачка
места утврђује Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, коју именује
Скупштина општине.
Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју Месне заједнице, који је пунолетан,
пословно способан, држављанин Републике Србије, има право да бира и да буде биран у Савет
месне заједнице.
Члан 24.
Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице имају политичке странке,
групе грађана и појединци чије изборне листе односно кандидатуре својим потписима подржи 20
бирача по предлогу за сваког кандидата на изборној листи односнo појединачног кандидата.
Један бирач може својим потписом подржати само једног кандидата за члана Савета месне
заједнице.
На избор чланова Савета, кандидовање, спровођење избора, утврђивање и објављивање
резултата избора и заштите изборног права примењују се одредбе Одлуке о месним заједницама
на територији општине Србобран. За сва питања која нису утврђена наведеном Одлуком
примењују се одлуке Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.
Предлог кандидата доставља се Комисији за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница у складу са роковима које утврди Комисија за спровођење избора за чланове Савета
месне заједнице.
Комисија сачињава листу кандидата према времену проглашења предлога кандидата за
члана Савета месне заједнице.
2. Органи за спровођење избора
Члан 25.
Органи за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице су :
1. Комисија за спровођење избора за чланове Савете месних заједнице која се састоји од
председника и четири члана и истог броја заменика (у даљем тексту: Комисија). Комисију
именује Скупштина општине;
2. Бирачки одбори који се састоје од председника и четири члана и истог броја заменика, које
именује Комисија.
Члан 26.
Комисија:
1. стара се о законитости спровођења избора,
2. доноси Упутство о спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице,
3. утврђује рокове за обављање изборних радњи,
4. одређује бирачка места,
5. образује бирачке одборе и именује њихове чланове,
6. даје упутства бирачким одборима у погледу поступка спровођења избора,
7. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за чланове
Савета месне заједнице.
8. утврђује да ли су предлози кандидата за чланове Савета месне заједнице сачињени и
поднети у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине Србобран,
9. утврђује и оглашава листе кандидата за чланове Савета месне заједнице,
10. израђује гласачке листиће.
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11. утврђује број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким
одборима,
12. утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
13. подноси извештај о спроведеним изборима за чланове Савета месне заједнице Скупштини
Општине Србобран и на првој конститутивној седници Савета месне заједнице,
14. издаје изабраним члановима Савета месне заједнице уверење о избору пошто резултати
избора постану коначни, и
15. обавља и друге послове у складу са Одлуком о месним заједницама на територији општине
Србобран.
3. Поступак избора
Члан 27.
На избор чланова Савета, кандидовање, спровођење избора, утврђивање и објављивање
резултата избора и заштите изборног права примењују се одредбе Одлуке о месним заједницама
на територији општине Србобран. За сва питања која нису утврђена наведеном Одлуком
примењују се одлуке Комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.
Члан 28.
Гласачки листић садржи :
1. редни број, име и презиме кандидата, слоган (уколико се кандидат изјасни да уз име и презиме
користи слоган),
2. напомену да се гласа за онолико кандидата колико се бира чланова Савета, заокруживањем
редног броја испред имена и презимена кандидата.
Члан 29.
Резултате избора утврђује Комисија на основу резултата гласања достављених од
бирачких одбора.
За члана Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број
гласова у оквиру броја чланова Савета који се бира.
Ако два или више кандидата добију једнак и истовремено најмањи број гласова изабран је
кандидат испред чијег је имена мањи редни број под којим се кандидат налази на изборној листи.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета, или предлагач кандидата има право да поднесе
приговор Комисији за спровођење избора за Савет месне заједнице због неправилности у
поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговори из става 2. овог члана подносе се Комисији у року од 24 часа од часа када је
донета одлука, односно извршена радња.
Комисија је дужна да по приговору донесе решење у року од 48 часова од пријема
приговора и без одлагања га достави подносиоцу приговора.
Ако Комисија усвоји приговор, поништиће радњу у поступку кандидовања односно
спробођења избора.
4. Конститутивна седница
Члан 30.
Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне
заједнице у претходном сазиву и то у року од 30 дана од дана одржаних избора.
Ако председник Савета месне заједнице у претходном сазиву не сазове конститутивну
седницу у року из става 1. овог члана, конститутивна седница Савета месне заједнице може се
сазвати и на позив одборника Скупштине општине са подручја те месне заједнице, односно
другог одборника којег одреди председник Скупштине општине.
Конститутивном седницом Савета месне заједнице председава председник у претходном
сазиву до избора новог председника.
Уколико председник у претходном сазиву одбије да председава седницом, истом
председава најстарији са листе новоизабраних чланова Савета.
Конститутивна седница се може одржати ако на њој присуствује већина од укупног броја
чланова Савета месне заједнице.
На конститутативној седници Савета месне заједнице, из реда чланова Савета бирају се
председник и заменик председника Савета месне заједнице.
Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писаној форми са
новоизабраним председником
изврши примопредају имовине којом управља односно коју
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користи месна заједница са свим правима и обавезама као и општих аката и других писаних
докумената насталих у раду месне заједнице.
5. Престанак мандата у Савету Месне заједнице
Члан 31.
Мандат члану Савета месне заједнице престаје:
оставком,
због безусловне осуде на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци,
због потпуног или делимичног губљења пословне способности,
због губљења држављанства Републике Србије,
услед промене пребивалишта ван подоручја месне заједнице,
у случају смрти.
Престанак мандата у Савету из напред наведених разлога констатује Савет и о истом
извештава Комисију за спровођење избора за Савете месних заједница да у року од седам дана
додели мандат следећем кандидату са највећим бројем гласова.
У случају да два или више кандидата имају једнак и истовремено највећи број гласова
мандат припада кандидату испред чијег је имена мањи редни број под којим се кандидат налази
на изборној листи.
VI СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА
Члан 32.
Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела: комисије и
друга радна тела, а у циљу разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.
VII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ






Члан 33.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
средстава утврђених Одлуком о буџету општине,
средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,
донација,
и други прихода које месна заједница оствари својом активношћу.

Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине посебно за
сваку месну заједницу, по наменама:

средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове,

средства за обављање изворних послова општине који су поверени месној заједници,

средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје месне
заједнице,

средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани
учествују са најмање 10% средстава.
Средства за финансирање месне заједнице обезбеђују се у буџету општине сразмерно
исказаним потребама, а у складу са финансијским могућностима буџета.
Износ средстава из става 2. овог члана не обухвата средства која се у буџету општине
издвајају за капитална улагања на основу програма уређења јавног и осталог грађевинског
земљишта.
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје
Општинско веће.
Члан 34.
На захтев надлежног органа општине Србобран Савет месне заједнице је дужан да достави
захтев за обезбеђење финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди
општински орган управе.
Члан 35.
Средства месне заједнице распоређују се финансијским планом, а коначан обрачун ових
средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.
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Члан 36.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године, достави
Општинском већу и Скупштини општине Србобран извештај о свом раду и реализацији програма
за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је општина Србобран пренела.
Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше законом одређени
органи, као и буџетска инспекција општине Србобран.
VIII КАНЦЕЛАРИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ (МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ)
Члан 37.
За обављање одређених послова из надлежости Општинске управе у месној заједници се
организује канцеларија Општинске управе (месна канцеларија) као организациони део
Општинске управе, преко које грађани месне заједнице остварују одређена права.
IX УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 38.
Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса одлучују:
на збору грађана,
преко изабраних представника у органима месне заједнице,
референдумом.
Члан 39.
Поред послова утврђених овом Одлуком, Статутом општине и Статутом месне заједнице,
збор грађана расправља и даје предлоге:
о потреби увођења самодоприноса,
разматра предлоге урбанистичких планова чија се примена односи на подручје месне
заједнице,
о питањима из делокруга рада Скупштине општине за који се тражи расправа на зборовима
грађана,
о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.
X ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА
Члан 40.
Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених питања из оквира права и
дужности месне заједнице може покренути сваки грађанин чије је пребивалиште на подручју
месне заједнице, у складу са законом, Статутом општине Србобран и овим Статутом.
Иницијатива се у писаном облику подноси Савету месне заједнице.
XI САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Члан 41.
Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са
другим месним заједницама на територији исте или друге општине.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједнице.
Члан 42.
Савет месне заједнице може сарађивати са невладиним организацијама,
хуманитарним и другим организацијама, у интересу Месне заједнице и њених грађана.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Месне Надаљ број 21/2014
од 20.03.2014. године и 23/2018 од 22.03.2018.године.
Члан 44.
Овај Статут ступа на снагу даном добијања сагласности Општинског већа и објављује се у
"Службеном листу општине Србобран".
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ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Ђорђе Грујић, ср.

102.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број: 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 59. Статута Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2017 - пречишћен текст), члана 2. и 38.
Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број: 10/2008,10/2017 и 26/2017),
члана 11, став 2. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран
(“Службени лист општине Србобран” број 06/2017) и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 2/2009 и 11/2017), Општинско веће
на 52.седници, одржаној 06.08.2018. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА КОЈИМ
РАСПОЛАЖЕ ОПШТИНА СРБОБРАН
1. Образује се Комисија за израду прегледа
пословних прoстора и утврђивање стања
пословних простора којим располаже Општина Србобран и именују се њени чланови (у даљем
тексту: Комисија).
2. Комисија има задатак да:
сагледа све пословне просторе којим располаже Општина Србобран и да Општинском већу
након сагледавања целокупног стања предложи начине за њихово адекватно коришћење,
водећи при томе рачуна о економском интересу Општине Србобран;
утврђује стање пословног простора пре доношења одлуке о објављивању огласа за издавање
у закуп пословног простора и да предлог доставља председнику Општине Србобран;
разматра захтеве за давање сагласности закупцима за адаптацију, поправку и инвестиционо
одржавање пословног простора и доставља предлог Општинском већу за давање сагласности
за извођење радова;
разматра захтеве закупаца за признавање улагања у инвестиционо одржавање пословног
простора и доставља предлог Општинском већу за признавање улагања.
3. У Комисију се именују:
1.

Голупски Слађана

председница

2.

Дебељачки Ђорђе

члан

3.

Голубски Нестор

члан

4.
5.

Стојановић Ружица
Митровић Славица

члан
члан

Дипломирани инжењер архитектуре
Члан општинског већа задужен за надлежности
општине - урбанизам и комунално уређење
Заменик председника Скупштине ошптине
Србобран
Дипломирани инжењер грађевинарства
Дипломирани инжењер грађевинарства

4. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за израду
прегледа свих пословних простора којим располаже Општина Србобран и именовању њених чланова
(„Службени лист Општине Србобран“, број: 06/2015 и 11/2016).
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНА СРБОБРАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-74-17/2018-III
Дана: 06.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

103.
На основу члана 27. Тачка 13.Одлуке о месним заједницама на територији општине
Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 10/2018), сходно одлуци донетој на седници
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одржаној 16.07.2018. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у
општини Србобран подноси
И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБОБРАН,
СПРОВЕДЕНИМ 15. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ
1. Гласање за избор чланова Савета Месне заједнице Србобран спроведени су 15.јула 2018.
године на седам бирачких места у Месној заједници Србобран.
2. На основу података утврђених у Записницима о раду бирачког одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резултата гласања за избор чланова Савета Месне заједнице Србобран на
изборима одржаним 15.јула 2018. године, резултати гласања су следећи:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН

ЗБИРНИ ПОДАЦИ

Број

Уписаних бирача:

10686

Примљени гласачки листићи:

10264

%

НЕУПОТРЕБЉЕНИ гласачки листићи:

6626

64.56

УПОТРЕБЉЕНИ гласачки листићи:

3638

35.44

Гласалих бирача :

3638

34.04
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6.95

3385

93.05

Неважећи гласачки листићи:
Важећи гласачки листићи:
Изборна
листа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Назив
НИНОСЛАВ ЈОКАНОВИЋ НИНО
МИЛИЦА ЗАРИЋ
БОЈАНА ЈОКИЋ
СЛОБОДАН СУБИЋ
МИРОСЛАВ РЕЉИЋ
ВЛАДИМИР ШАРЧЕВ
ЂОРЂЕ ДЕБЕЉАЧКИ
РОБЕРТ САБО
МИЛАН БРАНКОВ – МОНЂА
САВКА ЛАЗИЋ
ЈОЖЕФ СЕГИ
АЛЕКСАНДАР РОМАНОВ
ТИБОР БАРНА
ЕРЖЕБЕТ ГАЗДИК
ЈОВАН ЗОТИН
ЧАБА ЛУКАЧ
МЛАДЕН АНОЈЧИЋ
ЈОВАН ПЕРОВИЋ
ШАЈИН ЗОРАН
МИЛИЦА РМУШ
БРАНИСЛАВА ПЕТРОВИЋ
ВАСИЛИЈА ВРАЧАРИЋ-СЕКА
ЈОЖЕФ ПУЛАИ
МИЛОРАД ЂУРИЋ
ЧЕДОМИР ОСТОЈИЋ

Број
гласова

% гласова

2326
2361
2347
2348
2281
2367
2423
2311
2413
2287
2283
343
270
169
202
149
200
236
248
192
186
204
225
176
144

68.71
69.75
69.34
69.36
67.39
69.93
71.58
68.27
71.29
67.56
67.44
10.13
7.98
4.99
5.97
4.40
5.91
6.97
7.33
5.67
5.49
6.03
6.65
5.20
4.25

стр.бр.
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26
27

НИКОЛА ЈАНКОВИЋ
БРАНИСЛАВА БЕРИЋ

137
170

4.05
5.02

3. На изборима за чланове Савета Месне заједнице Србобран изабрано је 11 (словима:
једанаест) кандидата који су освојили највећи број гласова.
4. Овај Извештај објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
Комисија за спровођење избора за
чланове савете месних заједница
Број: 013-1-100-1/2018
Дана: 16.07.2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Шарчев, с.р.

104.
На основу члана 27. Тачка 13.Одлуке о месним заједницама на територији општине
Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 10/2018), сходно одлуци донетој на седници
одржаној 16.07.2018. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница у
општини Србобран подноси
И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАДАЉ,
СПРОВЕДЕНИМ 15. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ
1. Гласање за избор чланова Савета Месне заједнице Надаљ спроведени су 15.јула 2018.
године на једном бирачком месту у Месној заједници Надаљ.
2. На основу података утврђених у Записницима о раду бирачког одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резултата гласања за избор чланова Савета Месне заједнице Надаљ на
изборима одржаним 15.јула 2018. године, резултати гласања су следећи:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ
ЗБИРНИ ПОДАЦИ

Број

Уписаних бирача:

1536

Примљени гласачки листићи:

1536

НЕУПОТРЕБЉЕНИ гласачки листићи:

%

826

53.78

УПОТРЕБЉЕНИ гласачки листићи:

710

46.22

Гласалих бирача :

710

46.22

Неважећи гласачки листићи:
Важећи гласачки листићи:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Презиме и име
ДЕЈАНА АЛЕКСИЈЕВИЋ
БРАНКО КОБАЦ
БРАНИСЛАВА ВУЈКОВ
ЂОРЂЕ ТОТ
ЈОВАН САВЕЉЕВ
НЕДЕЉКО ШУЋОВ
НЕБОЈША НЕДЕЉКОВИЋ
МИЛАНА ДЕБЕЉАЧКИ
СОФИЈА ДЕБЕЉАЧКИ
ДРАГАН ШАЈИН
МИЛЕНКО СИРИШКИ
НАДА ПЕШКАНОВ

52

7.32

658

92.68
Број гласова

%
гласова

503
506
517
481
510
472
453
121
93
65
81
63

76.44
76.90
78.57
73.10
77.51
71.73
68.84
18.39
14.13
9.88
12.31
9.57

стр.бр.
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3. На изборима за чланове Савета Месне заједнице Надаљ изабрано је 7 (словима: седам)
кандидата који су освојили највећи број гласова.
4. Овај Извештај објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
Комисија за спровођење избора за
чланове савете месних заједница
Број: 013-1-117-1/2018
Дана: 16.07.2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драган Шарчев, с.р.

105.
На основу члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС“, бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Србобран (у даљем тексту: Комисија), на својој седници одржаној дана
27.07.2018. године, донела је :
ЗАКЉУЧАК
О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Закључком одређује се цена накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Србобран без правног основа.
Накнада по хектару утврђeна је у еврима и биће прерачуната у динаре на дан када буде
понуђено ванасудско поравнање бесправном кориснику, а по средњем курсу Народне банке
Републике Србије.
Члан 2.
Цена накнаде за бесправне кориснике пољопривредног земљишта у државној својини
износи 1394,16 еура/ха и ова цена представља троструки износ највише просечне постигнуте
цене на последњем јавном надметању на територији округа на којем се земљиште налази.
Највиша просечна постигнута цена у округу на последњем одржаном јавном надметању
постигнута је на територији општине Врбас и износи 464,72 еура/ха, а све према подацима из
службене евиденције Општине Врбас.
Члан 3.
Утврђене накнаде из члана 2. овог Закључка надлежна Комисија примењиваће у поступку
вансудских поравнања за бесправне кориснике државног пољопривредног земљишта за
агроекономску 2017/2018 годину.
Члан 4.
Ова Закључак ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу
општине Србобран“.
Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање
у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини
Број: 06-73/2018-I
Дана: 27.07.2018. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Ранков,с.р.

стр.бр.
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САДРЖАЈ

Број
стране

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Решење о давању сагласности на предлог Статута Месне заједнице Србобран
Статут Месне заједнице Србобран
Решење о давању сагласности на предлог Статута Месне заједнице Надаљ

231
231
239

Статут Месне заједнице Надаљ

239

102

Решење о образовању Комисије за утврђивање стања пословних простора којим
располаже општина Србобран

247

103

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
Извештај о резултатима избора за чланове савета Месне заједнице Србобран,
спроведеним 15.јула 2018. године

247

104

Извештај о резултатима избора за чланове савета Месне заједнице Надаљ,
спроведеним 15.јула 2018. године

249

100
101

105

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Закључак о одређивању цене за бесправно коришћење државног пољопривредног
земљишта

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402
Жиро рачун број: 840-144640-89
Адреса: Трг Слободе број 2
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драган Шарчев
www.srbobran.rs
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4
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