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75

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018) , 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Сл. лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 21/2019), члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће

 РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Братство“  
Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Статут Месне 
зајднице „Братство“ Бачка Паланка, који 
је Савет ове Месне заједнице усвојио на 
својој 18. седници одржаној дана 14. маја 
2020. године, одлуком бр. 19-2/2020. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-7/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

76

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018) , 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
("Сл. лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 21/2019), члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће
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 РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Дунав“
Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Статут 
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка, 
који је Савет ове Месне заједнице усвојио 
на својој 13. седници одржаној дана 17. 
марта 2020. године, одлуком бр. 37-2/20. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-13/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

77

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018) , 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Сл. лист Општине Бачка Паланка", 
бр 21/2019), члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2019), Општин-

ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће

 РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Центар“
Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Статут 
Месне зајднице „Центар“ Бачка Паланка, 
који је Савет ове Месне заједнице усвојио 
на својој 18. седници одржаној дана 19. 
маја 2020. године, одлуком бр. 42/2020. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-10/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

78

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018) , 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Сл. лист Општине Бачка Паланка", 
број 21/2019), члана 64. и члана 138. став 
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1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће

 РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут 
Месне заједнице „Силбаш“ из 

Силбаша 

I

Даје се сагласност на Статут 
Месне заједнице „Силбаш“ из Силбаша, 
који је Савет ове Месне заједнице усвојио 
на својој 3. седници одржаној дана 19. 
маја 2020. године, одлуком бр. 40/2020. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-14/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

79

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018), 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Сл. лист Општине Бачка Паланка", 
број 21/2019), члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће

 РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Нештин“ 
из Нештина 

I

Даје се сагласност на Статут 
Месне заједнице „Нештин“ из Нештина, 
који је Савет ове Месне заједнице усвојио 
на својој 29. седници одржаној дана 19. 
маја 2020. године, одлуком бр. 27/2020. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-12/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.
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80

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018) , 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Сл. лист Општине Бачка Паланка", 
број 21/2019), члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће

 РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут 

Месне заједнице „Визић“ 
из Визића 

I

Даје се сагласност на Статут 
Месне заједнице „Визић“ из Визића, који 
је Савет ове Месне заједнице усвојио на 
својој 17. седници одржаној дана 18. марта 
2020. године, одлуком бр. 21-2/2020. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-15/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

81

На основу члана 74. Закона о локал-
ној самопурави („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 
– др закон, 101/2019 др. закон и 47/2018) , 
члана 4. Одлуке о Месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Сл. лист Општине Бачка Паланка" 
,број 21/2019), члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 192. седници, одржаној дана 27. 
маја 2020. године, донело је следеће

 РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут 
Месне заједнице „Карађорђево“ 

из Карађорђева 

I

Даје се сагласност на Статут 
Месне заједнице „Карађорђево“ из Ка-
рађорђева, који је Савет ове Месне зајед-
нице усвојио на својој 3. седници одржа-
ној дана 18. маја 2020. године, одлуком 
бр. 24/2020. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–010-9/2020
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

82

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), и члана 62. став 1. 
Пословника Општинског већа Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 191. седници, одржаној 
дана 15. маја 2020. године, донело је 

З А К Љ У Ч А К
o прихватању Извештаја о раду 
Интерресорне комисије (ИРК) 
за процену потребе за додатном 

образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету, 

ученику и одраслом и предложеним 
и пруженим подршкама за 2019. 

годину

I

Општинско веће је размотрило и 
усвојило Извештаја о раду Интерресорне 
комисије (ИРК) за процену потребе за 
додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету, ученику 
и одраслом и предложеним и пруженим 
подршкама за 2019. годину, који је сачи-
нила Интерресорна комисија дана 5. маја 
2020. године.

II

Овaj закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕБУЛИКА СРБИЈЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-560-2/2020
Дана: 15. маја 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

83

На основу члана 64. став 1. тачка 
22. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
члана 8. став 2. Одлуке о привременом 
постављању мањих монтажних објекaта 
и уређаја на јавним површинама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
3/2019) и члана 2. Програма постављања 
и уклањања мањих монтажних објеката 
привременог карактера на територији 
општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
13/2019) Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 192. седници, одржаној 
дана 27. маја 2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о покретању поступка 

расписивања јавног огласа ради 
давања у закуп јавне површине 

за постављање мањих монтажних 
објеката-киоска на територији 

насеља Бачка Паланка
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I

Покреће се поступак расписи-
вања јавног огласа ради давања у закуп 
јавне површине за постављање мањих 
монтажних објеката-киоска на терито-
рији насеља Бачка Паланка, у складу са 
Елаборатом о локацијама за привремено 
постављање мањих монтажних обје-
ката (киосци) на јавним површинама у 
насељу Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, брoj 8/2019) на 
период од 5 (пет) година, путем јавног 
надметања (лицитације).

II 

Јавна површина за постављање 
мањих монтажних објеката - киоска на 
територији насеља Бачка Паланка која се 
даје у закуп у складу са овим закључком 
је: 

у групи 5 – локација улица Краља 
Петра I, код „Војвођанске банке“ - јавна 
површина под подтачком 2; 

III

За спровођење овог закључка 
задужује се Комисија за давање у закуп 
јавних површина за постављање објеката 
и уређаја.

IV

Овај Закључак ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-352-46/2020 
Дана: 27. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

84

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 111. став 6. тачка 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 64. став 
1. тачка 1. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 21/2019), Савет Месне 
заједнице “Братство“ Бачка Паланка, на 
својој 18. седници одржаној дана 14.маја 
2020. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„БРАТСТВО“ БАЧКА ПАЛАНКА

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Члан 2.

Месна заједница „Братство“ 
Бачка Паланка (у даљем тексту месна 
заједница) је образована Одлуком о мес-
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ним заједницама на територији Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка,“ број 21/2019).

Месна заједница, основана је као 
интересна и нестраначка заједница, ради 
задовољавања потреба од непосредног 
и заједничког интереса грађана на свом 
подручју.

Члан 3.

Подручје месне заједнице обух-
вата део територије Општине Бачка 
Паланка и простире се на делу терито-
рије К.О. Бачка Паланка – град, а које је 
утврђено Одлуком о утврђивању под-
ручја месних заједница на територији 
општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Члан 4.

 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 
заједница на територији Општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II  НАЗИВ, СЕДИШТЕ 
И ЗАСТУПАЊЕ

Члан 5.

Назив Месне заједнице је: Месна 
заједница „Братство“ Бачка Паланка. 

Седиште Месне заједнице је у 
Бачкој Паланци, у улици 20.Октобра број 
64.

Члан 6.

У месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Члан 7.

Месна заједница има печат и 
штамбиљ.

Печат је округлог облика, преч-
ника 40 мм са исписаним следећим тек-
стом: Република Србија, Аутономна 
покрајина Војводина, Општина Бачка 
Паланка, Месна заједница „Братство“, 
Бачка Паланка, исписан на српском 
језику и ћириличном писму и словач-
ком језику и латиничном писму и грбом 
Републике Србије.

Члан 8.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив општине, назив месне 
заједнице, као и предвиђена места за број 
и датум.

Члан 9.

За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 
Савета месне заједнице.

Члан 10.

Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.

Члан 11.

У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима може 
да заступа Општинско правобранилаш-
тво, на основу појединачних пуномоћја 
председника Савета месне заједнице.
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Члан 12.

У Месној заједници Братство 
свечано се обележава 19.август,као Дан 
месне заједнице.

Поводом дана месне заједнице 
одржава се свечана седница Савета месне 
заједнице на којој се могу уручити при-
знања и награде за посебна залагања и 
допринос раду и развоју месне заједнице.

Награде и признања се уручују 
појединцима,организацијама,удружењ
има и правним лицима.

III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

При поверавању послова полази 
се од чињенице да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14.

Савет месне заједнице има 11 
(једанаест) чланова. 

Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Члан 15.

У месној заједници Братство има 
шест бирачких места, односно шест 
изборних јединица.

У изборној јединици један, бирају 
се два кандидата.

У изборној јединици два, бирају 
се два кандидата.

У изборној јединици три , бирају 
се два кандидата.

У изборној јединици четири , 
бирају се два кандидата.

У изборној јединици пет, бирају се 
два кандидата.

У изборној јединици шест , бира 
се један кандидат.

Изборна комисија одређује и огла-
шава у „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка” и на огласној табли месне 
заједнице бирачка места на којима ће се 
гласати на изборима за чланове Савета 
месне заједнице , најкасније 20 дана пре 
дана одржавања избора. Изборна коми-
сија одређује бирачка места у сарадњи 
са Општинском управом Општине Бачка 
Паланка.

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које преду-
зима и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице.
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Члан 17.

Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Члан 18.

Савет месне заједнице има пред-
седника 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 замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Члан 19.

Председника Савета месне зајед-
нице бира Савет на конститутивној сед-
ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 одсу-
тан, предлагач је дужан претходно обез-

бедити његову сагласност у писаном 
облику.

Ако у првом кругу гласања није-
дан 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 канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.

Члан 20.

Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V ПОСЛОВИ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.

 Савет месне заједнице обавља 
следеће послове:

1. Доноси Статут месне зајед-
нице;

2. Доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;
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3. Усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. Бира и разрешава председ-
ника и заменика председника 
Савета месне заједнице;

5. Предлаже мере за развој и 
унапређење комуналних и 
других делатности на   под-
ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 реша-
вање питања од њиховог заје-
дничког 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 потро-
шача, 

 - радно време трговинских и 
занатских радњи, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 - развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. Покреће иницијативу за 
доношење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. Сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;

10. Учествује у организовању про-
тивпожарне заштите, заштите 
од елементарних непогада 
и другим ванредним ситу-
ацијама у циљу отклања и 
ублажавања последица;

11. Сарађује са здравственим и 
ветеринарским установама и 
организацијама на стварању 
услова за здравствену и вете-
ринарску заштиту;

12. Организује разне облике хума-
нитарне помоћи на свом под-
ручју;

13. Констатује престанак ман-
дата члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат и 
покреће иницијативу за избор 
новог члана Савета месне 
заједнице;
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14. Доноси Пословник о свом 
раду;

15. Врши друге послове из 
надлежности месне заједнице 
утврђене Статутом општине, 
актом о оснивању месне зајед-
нице или другим општинским 
прописима и Статутом месне 
заједнице.

VI НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 22.

Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

Одлуке се доносе већином гласова 
присутних чланова Савета месне зајед-
нице, осим у случајевима из става 4. овог 
члана.

Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. Доноси Статут месне зајед-
нице;

2. Доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. Усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. Бира и разрешава председ-
ника и заменика председника 
Савета месне заједнице;

5. Одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. Утврђује дан месне заједнице;

7. Одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. Одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим Стату-
том.

О раду Савета месне заједнице 
води се записник.

Члан 23.

Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једном месечно.

Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када 
то писмено затражи једна трећина чла-
нова Савета месне заједнице, председник 
општине, члан Општинског већа заду-
жен за послове месних заједница или 
збор грађана.

Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-
ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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 саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.
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Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Члан 24.

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 повремних радних 
тела утврђују 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 чла-
нова радног тела и друга питања од зна-
чаја за рад радног тела.

Члан 25.

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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Члан 26.

Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.

 Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-

мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 27.

Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана 
на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-
чне интернет презентације 
месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

Информације о раду Месне зајед-
нице средствима јавног информисања 
дају председник и члан Савета месне 
заједнице у оквиру овлашћења добијеног 
од Савета месне заједнице.
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VIII СРЕДСТВА ЗА РАД 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 28.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком 
о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;

 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;

 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси фи-
нансијски план.

Члан 29.

Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.

Члан 30.

Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Члан 31.

 Финансијски план и завршни 
рачун месне заједнице објављује се на 
званичној интернет страници општине, 
у месној заједници на огласној табли и 
на други погодан начин (интернет стра-
ница месне заједнице, преко друштвених 
мрежа и др.).

Члан 32.

Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 
достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Члан 33.

На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави предлог 
за обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди 
Општинска управа, у поступку припреме 
Одлуке о буџету за наредну годину.

Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Члан 35.

Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-
нице на пословима из члана 33. овог Ста-
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тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

IX  САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Члан 37.

Месна заједнице остварују непо-
средну сарадњу са Општином и њеним 
органима, јавним и другим предузећима 
и организацијама, установама и удру-
жењима са територије општине.

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.

 Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI ОБАВЉАЊЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-ма-
теријалних послова.

Члан 41.

За обављање стручних и других 
послова за потребе месне заједнице, 
месна заједница може да запосли једно 
лице које заснива радни однос у месној 
заједници, у складу са законом, одлу-
кама Општине и финансијском плану 
месне заједнице.

Одлуку о постављању радника 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.

Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Члан 42.

На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
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XII АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

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 пот-
писује председник Савета месне зајед-
нице, односно председавајући седницом 
на којој је акт донет.

XIII ДОНОШЕЊЕ И 
ПРОМЕНА СТАТУТА

Члан 44. 

Предлог за доношење или про-
мену Статута месне заједнице може под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, 
трећина чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

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 зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 

месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 
дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
промени Статута месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усваја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Статута месне заједнице већи-
ном гласова од укупног броја чланова 
Савета месне заједнице.

Члан 45.

Статут и други општи акти месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интернет 
страници Општине и Месне заједнице, 
као и у „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“.

XIV  ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 46.

Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим 
Статутом, спровешће се од наредних 
редовних избора за чланове Савета мес-
них заједница.

До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата. 
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Члан 47.

Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут Месне 
зајаднице“Братство“ Бачка Паланка, 
који је Савет Месне заједнице „Брат-
ство“ Бачка Паланка донео на седници 
одржаној 21.01.2009. године, а сагласност 
дало Општинско веће решењем број III-
010-2/2009 од 06.02.2009. године („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 8/2009) као и Одлука о изменама 
и допунама Статута Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка број 18-1/17, 
коју је Савет Месне заједнице „Брат-
ство“ Бачка Паланка донео на седници 
одржаној 09.05.2017.године, а сагласност 
дало Општинско веће решењем број III-
010-3/2017 од 12.маја 2017.године („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
13/2017).

Члан 48.

Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог Статута у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу 
овог Статута.

Члан 49.

Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

Општина Бачка Паланка
Месна заједница „Братство“
Бачка Паланка
Број: 19-2/2020
Датум: 14.мај 2020. године
Месне заједнице „Братство“
Бачка Паланка

Председник Савета
Месне заједнице "Братство"

Војислав Зубац, с.р.

85

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 111. став 6. тачка 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 64. став 1. тачка 1. 
Одлуке о месним заједницама на тери-
торији општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019), Савет Месне заједнице „Дунав“ 
Бачка Паланка, на својој 13. седници одр-
жаној дана 17.03.2020. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ДУНАВ“

БАЧКА ПАЛАНКА

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Оснивање Месне заједнице 

Члан 2.

Месна заједница „Дунав“ Бачка 
Паланка је образована Одлуком о мес-
ним заједницама на територији општине 
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Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка,“ број 21/2019).

Месна заједница „Дунав“ Бачка 
Паланка, основана је као интересна и 
нестраначка заједница, ради задовоља-
вања потреба од непосредног и заједнич-
ког интереса грађана на свом подручју.

Подручје месне заједнице

Члан 3.

Подручје Месне заједнице „Дунав“ 
обухвата део територије Општине Бачка 
Паланка утврђене Одлуком о утврђи-
вању подручја месних заједница на тери-
торији општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Правни статус

Члан 4.

Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 
заједница на територији општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II НАЗИВ, СЕДИШТЕ 
И ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице

Члан 5.

Назив Месне заједнице је: Месна 
заједница „Дунав“ Бачка Паланка.

Седиште Месне заједнице је у 
Бачкој Паланци, улица , број 25.

Службена употреба језика и писма

Члан 6.

У Месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Печат месне заједнице

Члан 7.

Месна заједница има печат и 
штамбиљ.

Печат је округлог облика, преч-
ника 40 мм са исписаним следећим тек-
стом: Република Србија, Аутономна 
покрајина Вијводина, Општина Бачка 
Паланка, Месна заједница „Дунав“, 
Бачка Паланка, исписан на српском 
језику и ћириличном писму и словач-
ком језику и латиничном писму и грбом 
Републике Србије.

Штамбиљ месне заједнице

Члан 8.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив општине, назив месне 
заједнице, као и предвиђена места за број 
и датум.

Употреба и коришћење печата и 
штамбиља

Члан 9.

 За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 
Савета месне заједнице.

Заступање и представљање 

Члан 10.

Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.
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Пуномоћје за заступање

Члан 11.

У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима 
може да заступа Општинско правобра-
нилаштво, на основу појединачних пуно-
моћја председника Савета месне зајед-
нице.

Дан месне заједнице

Члан 12.

 У месној заједници свечано се 
обележава 22. мај, као дан месне зајед-
нице. 

О начину обележавања дана месне 
заједнице одлучује Савет.

 Поводом дана месне заједнице 
Савет месне заједнице може уручити 
признања и награде за посебна залагања 
и допринос у раду и развоју месне зајед-
нице.

 Награде и признања се уручују 
појединцима, организацијама, удру-
жењима и правним лицима

III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

При поверавању послова полази 
се од чињеницњ да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

 За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 

грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

 Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број чланова Савета месне заједнице

Члан 14.

Савет месне заједнице има 11 
(једанаест) чланова

Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Бирачка места

Члан 15.

У месној заједници има три 
бирачка места, односно три изборне 
јединице.

Чланови Савета Месне заједнице 
бирају се у изборним јединицама одређе-
ним овим Статутом и то:

Изборна јединица 7, обухвата 
следеће улице: Краља Петра I (од броја 22 
до броја 92 – парни бројеви), ЈА (од броја 
37 до броја 111 и од броја 48 до броја 118), 
Жарка Зрењанина (од броја 37 до броја 51 
и од броја 52 до броја 70), Шафарикова 
(од броја 33 до броја 53 и од броја 50 до 
броја 74), Бачка (цела), Стевана Хатале 
(цела), Војина Пејчиновића-Буце (цела), 
Светозара Милетића (од брија 1 до броја 
63 – непарни бројеви).

Изборна јединица 8, обухвата 
следеће улице: Браће Рибникара (цела), 
Трг Братства-јединства (од броја 23 до 
броја 25 и од броја 24 до броја 34), Југ Бог-
дана (од броја 19 до броја 113 – непарни 
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бројеви), Иве Лоле Рибара (од броја 49 
до броја 137 и од броја 60 до броја 148), 
Дунавска обала (од броја 169 до броја 
275), Жарка Зрењанина (од броја 1 до 
броја 35 и од броја 2 до броја 50), Влади-
мира Роловића (цела), Милентија Попо-
вића (цела), Бачко-барањског одреда 
(цела), Др Синише Станковића (цела), 
Сремска (цела), Шафарикова (од броја 1 
до броја 29 и од броја 2 до броја 48).

Изборна јединица 9, обухвата 
следеће улице: Дунавска обала (од броја 
147 до броја 169 и број 152), Бродар-
ско насеље (од броја 1 до броја 7), 20. 
октобра (од броја 1 до броја 33 и од броја 
2 до броја 32), Орахова (цела), Иве Лоле 
Рибара (од броја 1 до броја 47 и од броја 2 
до броја 58), Веселина Маслеше (од броја 
1 до броја 49 и од броја 2 до броја 60), 
Академика Милана Курепе (од броја 1 до 
броја 13 и од броја 2 до броја 16), Ђуре 
Јакшића (цела), ЈА (од броја 3 до броја 35 
и од броја 8 до броја 46), Краља Петра I 
(од броја 4 до броја 20 – парни бројеви).

У свакој Изборној јединици бира 
се следећи број чланова Савета Месне 
заједнице:

Изборна јединица 7 Бачка Паланка 
                                  4 члана;

Изборна јединица 8 Бачка Паланка 
                                  3 члана;

Изборна јединица 9 Бачка Паланка  
                                   4 члана

Права и дужности члана Савета

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које предузи-

ма и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице. 

 
Сазивање конститутивне седнице Са-

вета месне заједнице
Члан 17.

Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник и заменик председника 
Савета месне заједнице

Члан 18.

Савет месне заједнице има пред-
седника 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 замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика пред-
седника Савета месне заједнице

Члан 19.

Председника Савета месне зајед-
нице бира Савет на конститутивној сед-
ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 
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Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 одсу-
тан, предлагач је дужан претходно обез-
бедити његову сагласност у писаном 
облику.

Ако у првом кругу гласања није-
дан 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 канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.
 

Примопредаја дужности

Члан 20.

Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.

Савет месне заједнице обавља следеће 
послове:

1. доноси статут месне заједнице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи 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   под-
ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 реша-
вање питања од њиховог заје-
дничког 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, 
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 - уређење и одржавање насеља и 
зелених површина, 

 - стање објеката комуналне 
инфраструктуре и квалитет 
комуналних услуга, 

 - снабдевање и заштиту потро-
шача, 

 - радно време трговинских и 
занатских радњи, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 - развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. покреће иницијативу за доно-
шење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;

10. учествује у организовању про-
тивпожарне заштите, заштите 
од елементарних непогада 
и другим ванредним ситу-
ацијама у циљу отклања и 
ублажавања последица;

11. сарађује са здравственим и 
ветеринарским установама и 
организацијама на стварању 
услова за здравствену и вете-
ринарску заштиту,

12. организује разне облике хума-
нитарне помоћи на свом под-
ручју,

13. констатује престанак мандата 
члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат 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 зајед-
нице или другим општинским 
прописима.

VI НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање

Члан 22.

Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

Одлуке се доносе већином гласова 
присутних чланова Савета месне зајед-
нице, осим у случајевима из става 4. овог 
члана.

Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. доноси Статут месне зајед-
нице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;
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3. усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. бира и разрешава председника 
и заменика председника савета 
месне заједнице;

5. одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. утврђује дан месне заједнице;

7. одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим стату-
том.

О раду Савета месне заједнице 
води се записник.

Припремање и сазивање седнице

Члан 23.

 Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једанпут месечно.

Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када 
то писмено затражи једна трећина чла-
нова Савета месне заједнице, председник 
општине, члан Општинског већа заду-
жен за послове месних заједница или 
збор грађана.

Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-
ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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 саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.

Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице

Члан 24.

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 повремних радних 
тела утврђују 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 чла-
нова радног тела и друга питања од зна-
чаја за рад радног тела.
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Састав сталних и повремених радних 
тела 

Члан 25.

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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и 
повремeног радног тела

Члан 26.

Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.

Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-
мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII  ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 27.

 Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана 
на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-

чне интернет презентације 
месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

Информације о раду Месне зајед-
нице „Дунав“ Бачка Паланка средствима 
јавног информисања дају председник и 
члан Савета месне заједнице у оквиру 
овлашћења добијеног од Савета месне 
заједнице на језицима и писмима нацио-
налних мањина у службеној употреби у 
Општини Бачка Паланка.

VIII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 28.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком 
о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;

 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;
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 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси 
финансијски план.
 

Финансијски план 

Члан 29.

Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.

Завршни рачун

Члан 30.

Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Објављивање финансијског плана и 
завршног рачуна

Члан 31.

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 (интере-
нет презентација месне заједнице, преко 
друштвених мрежа и др.).
 

Извештај о раду месне заједнице

Члан 32.

 Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 

достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

 Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства

Члан 33.

 На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави пред-
лог за обезбеђење финансијских сред-
ства за наредну годину у роковима које 
одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

Наредбодавац за исплату средстава

Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице

Члан 35.

 Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-
нице на пословима из члана 20. овог Ста-
тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.
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IX САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним 
заједницама

Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Сарадња са општином и њеним ин-
ституцијама

Члан 37.

Месне заједнице остварују непо-
средну сарадњу са Општином и њеним 
органима, јавним и другим предузећима 
и организацијама, установама и удру-
жењима са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана

Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.

 Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI ОБАВЉАЊЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-
техничких и финансијско-материјал-

них послова

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-
материјалних послова.

Запослени у месној заједници

Члан 41.

За обављање стручних и других 
послова за потребе месне заједнице, 
месна заједница може да запосли једно 
лице које заснива радни однос у месној 
заједници, у складу са законом, одлу-
кама Општине и финансијском плану 
месне заједнице. 

У финансијском плану месне 
заједнице се посебно наводи разлог за 
запошљавање, да ли је потребно запо-
шљавање лица на неодређено или 
одређено време или путем другог облика 
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радног ангажовања, као и укупно потре-
бан износ средстава за плате.

Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.

Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Радно правни положај запослених

Члан 42.

На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
 

XII АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

 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 пот-
писује председник Савета месне зајед-
нице, односно председавајући седницом 
на којој је акт донет.

XIII ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕНА 
СТАТУТА

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 44.  

Пред лог за до но ше ње или про-
ме ну Ста ту та месне заједнице мо же под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 

правом на подручју месне заједнице, 
тре ћи на чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

Пред лог се под но си у пи са ном 
об ли ку са обра зло же њем.

О пред ло гу из става 1. овог члана 
Савет месне заједнице од лу чу је већином 
гласова од укуп ног бро ја чланова Савета 
месне заједнице.

Ако Савет месне заједнице од лу чи 
да се при сту пи до но ше њу или про ме ни 
Статута месне заједнице, истим актом 
може именовати Коми си ју за из ра ду 
на цр та Статута месне заједнице, односно 
одлуке о про ме ни Ста ту та месне зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 
дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
про ме ни Ста ту та месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усва ја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Ста ту та месне заједнице већи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја чланова 
Савета месне заједнице.

Објављивање статута и других 
општих аката



27. мај 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2020 - страна 131  

Члан 45.

 Статут и други општи акти Месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интер-
нет презентацији Општине и Месне 
заједнице, као и у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Спровођење нових избора за Савет 
месне заједнице

Члан 46.

 Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим ста-
тутом, спровешће се од наредних редов-
них избора за чланове Савета месних 
заједница.

 До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата.

Престанак важења 

Члан 47.

Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут Месне 
зајаднице“Дунав“ Бачка Паланка, који 
је Савет Месне заједнице „Дунав“ Бачка 
Паланка донео на седници одржаној 
26.01.2009. године, а сагласност дало 
Општинско веће решењем број III-010-
6/2009 од 04.03.2009. године („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
8/2009) као и Одлука о изменама и допу-
нама Статута Месне заједнице „Дунав“ 
Бачка Паланка број 49-2/17, коју је Савет 
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка 
донео на седници одржаној 03.05.2017.
године, а сагласност дало Општин-

ско веће решењем број III-010-3/2017 
од 12.мај 2017.године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 13/2017).

Рок за усклађивање општих аката

Члан 48.

Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог статута у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу 
овог статута.

Ступање на снагу

Члан 49.

 Овај статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

Општина Бачка Паланка
Месна заједница „Дунав“ 
Бачка Паланка
Број: 37-2/20
Датум: 17.03.2020. године

Председник Савета
Месне заједнице „Дунав“

Бачка Паланка
Дарко Божовић, с.р.

86

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 111. 
став 6. тачка 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 64. 
став 1. тачка 1. Одлуке о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
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Бачка Паланка“, број 21/2019), Савет 
Месне заједнице ,,Центар“Бачка Паланка 
, на својој 18. седници одржаној дана 
19.05.2020. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ,,ЦЕНТАР“

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Оснивање Месне заједнице 
,,ЦЕНТАР“

Члан 2.

 Месна заједница ,,Центар“ је 
образована Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка,“ број 21/2019).

 Месна заједница,,Центар“ осно-
вана је као интересна и нестраначка 
заједница, ради задовољавања потреба 
од непосредног и заједничког интереса 
грађана на свом подручју.

Подручје месне заједнице

Члан 3.

Подручје месне заједнице,,Центар“ 
обухвата делове територије Општине 

утврђене Одлуком о утврђивању под-
ручја месних заједница на територији 
општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Правни статус

Члан 4.

 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 
заједница на територији општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 
ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице

Члан 5.

Назив Месне заједнице је Месна 
заједница ,,Центар“ Бачкој Паланци, 
улица Цара Лазара, број 45.

Напомена:
У општинама са мултиетнич-

ким саставом становништва, у којима 
је у службеној употреби и језик и писмо 
националне мањине, назив месне зајед-
нице се исписује и на језику и писму 
националне мањине. 

Службена употреба језика и писма

Члан 6.

 У Месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Напомена:

У општинама са мултиетничким 
саставом становништва, у службеној 
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употреби су језик и писмо националне 
мањине. 

Печат месне заједнице

Члан 7.

 Месна заједница има печат и 
штамбиљ.

 Печат је округлог облика који 
садржи следећи текст: Општина Бачка 
Паланка - Месна заједница ,,Центар“.

 
Напомена:
У општинама са мултиетнич-

ким саставом становништва, у којима 
је у службеној употреби и језик и писмо 
националне мањине, текст печата месне 
заједнице се исписује и на језику и писму 
националне мањине. 

Штамбиљ месне заједнице

Члан 8.

 Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив месне заједнице, као и 
предвиђена места за број и датум.

Напомена:
У општинама са мултиетнич-

ким саставом становништва, у којима 
је у службеној употреби и језик и писмо 
националне мањине, текст штамбиља 
месне заједнице се исписује и на језику и 
писму националне мањине.

Употреба и коришћење печата и 
штамбиља

Члан 9.

 За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 

Савета месне заједнице.

Заступање и представљање 

Члан 10.

 Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.

 
Пуномоћје за заступање

Члан 11.

 У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима 
може да заступа Општинско правобра-
нилаштво, на основу појединачних пуно-
моћја председника Савета месне зајед-
нице.

Дан месне заједнице

Члан 12.

 У месној заједници свечано се 
обележава 13 ( тринаести ). 05  као дан 
месне заједнице. 

 Поводом дана месне заједнице 
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 зајед-
нице.

 Награде и признања се уручују 
појединцима, организацијама, удру-
жењима и правним лицима.

III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.
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При поверавању послова полази 
се од чињеницњ да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

 За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

 Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 14.

Савет месне заједнице има 11 чла-
нова.

 Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

 Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Бирачка места

Члан 15.

 У месној заједници има 5 бирач-
ких места, односно изборних јединица. 
(преузети из ранијег статута овај део о 
изборној јединици и о броју чланова за 
Савет месне заједнице)

Права и дужности члана Савета

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 

заједнице о активностима које преду-
зима и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице. 

 
Сазивање конститутивне седнице 

Савета месне заједнице

Члан 17.

 Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

 Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник и заменик председника 
Савета месне заједнице

Члан 18.

 Савет месне заједнице има пред-
седника 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 замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика 
председника Савета месне заједнице

Члан 19.

 Председника Савета месне зајед-
нице бира Савет на конститутивној сед-
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ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

 Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 није-
дан 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 канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

 Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

 Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.
 Препорука: 

 У општинама са мултиетнич-
ким саставом становништва, код избора 
председника и заменика председника 
Савета месне заједнице препоручује се 
поштовање националног састава Савета 
месне заједнице.
 

Примопредаја дужности

Члан 20.

 Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V. ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.

Савет месне заједнице обавља 
следеће послове:

1. доноси статут месне заједнице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи 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   под-
ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 реша-
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вање питања од њиховог заје-
дничког 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 потро-
шача, 

 - радно време трговинских и 
занатских радњи, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 - развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. покреће иницијативу за доно-
шење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;

10. учествује у организовању 
противпожарне заштите, заш-

тите од елементарних непо-
гада 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 вете-
ринарску заштиту,

12. организује разне облике 
хуманитарне помоћи на свом 
подручју,

13. констатује престанак ман-
дата члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат 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 зајед-
нице или другим општинским 
прописима.

VI. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА СА-
ВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање

Члан 22.

 Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

 Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

 Одлуке се доносе већином гла-
сова присутних чланова Савета месне 
заједнице, осим у случајевима из става 4. 
овог члана.
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 Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. доноси Статут месне зајед-
нице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. бира и разрешава председника 
и заменика председника савета 
месне заједнице;

5. одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. утврђује дан месне заједнице;

7. одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим стату-
том.

 О раду Савета месне заједнице 
води се записник.

Припремање и сазивање седнице

Члан 23.

 Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једанпут месечно.

 Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када 
то писмено затражи једна трећина чла-
нова Савета месне заједнице, председник 
општине, члан Општинског већа заду-
жен за послове месних заједница или 
збор грађана.

 Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-

ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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 саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.

Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

 Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице

Члан 24.

 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 повремних рад-
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них тела утврђују се: назив и област за 
коју се оснива, састав и број чланова 
радног тела, трајање мандата, кон-
кретни задаци радног тела, рок за извр-
шење задатака, права и дужности пред-
седника и чланова радног тела и друга 
питања од значаја за рад радног тела.

Састав сталних и повремених радних 
тела 

Члан 25.

 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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и 
повремeног радног тела

Члан 26.

 Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.

 Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-
мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII. ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 27.

 Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана 
на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-
чне интернет презентације 
месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

 Информације о раду Месне 
заједнице,,Центар“ средствима јавног 
информисања дају председник и члан 
Савета месне заједнице у оквиру овла-
шћења добијеног од Савета месне зајед-
нице.

Напомена: У општинама са мул-
тиетничким саставом становништва 
додаје се став 5, који треба да гласи:

 „Месна заједница своје информа-
ције и обавештења објављује и на јези-
цима и писмима националних мањина 
који су у службеној употреби у општини. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ
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Финансирање месне заједнице

Члан 28.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком 
о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;

 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;

 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси 
финансијски план.
 

Финансијски план 

Члан 29.

 Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.

Завршни рачун

Члан 30.

 Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Објављивање финансијског плана и 
завршног рачуна

Члан 31.

 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 (интере-
нет презентација месне заједнице, преко 
друштвених мрежа и др.).
 

Извештај о раду месне заједнице

Члан 32.

 Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 
достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

 Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства

Члан 33.

 На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави пред-
лог за обезбеђење финансијских сред-
ства за наредну годину у роковима које 
одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

Наредбодавац за исплату средстава
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Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице

Члан 35.

 Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-
нице на пословима из члана 20. овог Ста-
тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

IX. САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним 
заједницама

Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Сарадња са општином и њеним 
институцијама

Члан 37.

Месне заједнице остварују непо-
средну сарадњу са Општином и њеним 
органима, јавним и другим предузећима 
и организацијама, установама и удру-
жењима са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X. ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана

Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.

 Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI. ОБАВЉАЊЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-
техничких и финансијско-

материјалних послова

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-
материјалних послова.
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Запослени у месној заједници

Члан 41.

 За обављање стручних и дру-
гих послова за потребе месне заједнице, 
месна заједница може да запосли једно 
лице које заснива радни однос у месној 
заједници, у складу са законом, одлу-
кама Општине и финансијском плану 
месне заједнице. 

 У финансијском плану месне 
заједнице се посебно наводи разлог за 
запошљавање, да ли је потребно запо-
шљавање лица на неодређено или 
одређено време или путем другог облика 
радног ангажовања, као и укупно потре-
бан износ средстава за плате.

 Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.

 Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Радно правни положај запослених

Члан 42.

 На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
 

XII. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

 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 пот-
писује председник Савета месне зајед-
нице, односно председавајући седницом 
на којој је акт донет.

XIII. ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕНА 
СТА ТУ ТА

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 44.  

Пред лог за до но ше ње или про-
ме ну Ста ту та месне заједнице мо же под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, 
тре ћи на чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

Пред лог се под но си у пи са ном 
об ли ку са обра зло же њем.

О пред ло гу из става 1. овог члана 
Савет месне заједнице од лу чу је већином 
гласова од укуп ног бро ја чланова Савета 
месне заједнице.

Ако Савет месне заједнице од лу чи 
да се при сту пи до но ше њу или про ме ни 
Статута месне заједнице, истим актом 
може именовати Коми си ју за из ра ду 
на цр та Статута месне заједнице, односно 
одлуке о про ме ни Ста ту та месне зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 
дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
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про ме ни Ста ту та месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усва ја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Ста ту та месне заједнице већи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја чланова 
Савета месне заједнице.

Објављивање статута и других опш-
тих аката

Члан 45.

 Статут и други општи акти Месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интер-
нет презентацији Општине и Месне 
заједнице, као и у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОД-
РЕДБЕ

Спровођење нових избора за Савет 
месне заједнице

Члан 46.

 Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим ста-
тутом, спровешће се од наредних редов-
них избора за чланове Савета месних 
заједница.

 До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата.

Престанак важења 

Члан 47.

 Даном ступања на снагу овог 
статута престаје да важи Статут Месне 
заједнице ,,Центар” број 54/2009 („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
26/2008) са свим накнадним изменама и 
допунама шаље се ван снаге.

Рок за усклађивање општих аката

Члан 48.

 Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог статута у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу 
овог статута.

Ступање на снагу

Члан 49.

 Овај статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

Општина Бачка Паланка
Месна заједница ,,Центар“
Број: 42/2020.
19.05.2020. године

Председник
Савета Месне заједнице,
Мирослав Ивановић, с.р.

87

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 111. став 6. тачка 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 64. став 1. тачка 1. 
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Одлуке о месним заједницама на тери-
торији општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019), Савет Месне заједнице Силбаш 
, на својој 3. седници одржаној дана 19. 
05. 2020. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИЛБАШ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

 Овим статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Оснивање месне заједнице 

Члан 2.

 Месна заједница Силбаш је обра-
зована Одлуком о месним заједницама 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка,“ број 21/2019).

 Месна заједница Силбаш, осно-
вана је као интересна и нестраначка 
заједница, ради задовољавања потреба 
од непосредног и заједничког интереса 
грађана на свом подручју.

Подручје месне заједнице

Члан 3.

Подручје месне заједнице Силбаш 
обухвата делове територије Општине 

утврђене Одлуком о утврђивању под-
ручја месних заједница на територији 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Правни статус

Члан 4.

 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 
заједница на територији Општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 
ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице

Члан 5.

Назив Месне заједнице је: Месна 
заједница Силбаш- Miestne spoločenstvo- 
Silbaš Седиште Месне заједнице је у Сил-
башу, улица Петра Драпшина, број 59.

 
Службена употреба језика и писма

Члан 6.

 У Месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Печат месне заједнице

Члан 7.

 Месна заједница Силбаш има 
печат и штамбиљ.

 Печат је округлог облика који 
садржи следећи текст: Република 
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Србија, Аутономна покрајина Војво-
дина, Општина Бачка Паланка, Месна 
заједница Силбаш, Силбаш, Miestne 
spoločenstvo- Silbaš Silbaš, исписана на 
српском језику и ћириличном писму и 
словачком језику и латиничном писму и 
грбом Републике Србије.
  

Штамбиљ месне заједнице

Члан 8.

 Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив Месне заједнице, као 
и предвиђена места за број и датум.

Употреба и коришћење печата и 
штамбиља

Члан 9.

 За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 
Савета месне заједнице.

Заступање и представљање 

Члан 10.

 Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.
 

Пуномоћје за заступање

Члан 11.

 У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима 
може да заступа Општинско правобра-
нилаштво, на основу појединачних пуно-
моћја председника Савета месне зајед-
нице.

Дан месне заједнице

Члан 12.

 У Месној заједници Силбаш све-
чано се обележава 26. новембар, као Дан 
месне заједнице. 

 Поводом Дана месне заједнице 
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 зајед-
нице.

 Награде и признања се уручују 
појединцима, организацијама, удру-
жењима и правним лицима.

III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

При поверавању послова полази 
се од чињеницњ да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

 За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

 Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 14.

Савет месне заједнице има 9 
(девет) чланова.
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 Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

 Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Бирачка места

Члан 15.

 У месној заједници има два 
бирачка места, односно две изборне 
јединице.

Права и дужности члана Савета

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које преду-
зима и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице. 

 
Сазивање конститутивне седнице 

Савета месне заједнице

Члан 17.

 Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

 Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-

ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник и заменик председника 
Савета месне заједнице

Члан 18.

 Савет месне заједнице има пред-
седника 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 замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика пред-
седника Савета месне заједнице

Члан 19.

 Председника Савета месне зајед-
нице бира Савет на конститутивној сед-
ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

 Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 није-
дан од предложених кандидата не добије 
потребну већину, у другом кругу гласа 
се о два кандидата која су у претходном 
кругу имала највећи број гласова.
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 У другом кругу изабран је канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

 Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

 Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.

Примопредаја дужности

Члан 20.

 Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V. ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.

Савет месне заједнице обавља 
следеће послове:

1. доноси статут месне заједнице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи 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   под-

ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 реша-
вање питања од њиховог заје-
дничког 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 потро-
шача, 

 - радно време трговинских и 
занатских радњи, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 - развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. покреће иницијативу за доно-
шење нових или измену 
постојећих прописа општине;
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7. сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;

10. учествује у организовању про-
тивпожарне заштите, заштите 
од елементарних непогада 
и другим ванредним ситу-
ацијама у циљу отклања и 
ублажавања последица;

11. сарађује са здравственим и 
ветеринарским установама и 
организацијама на стварању 
услова за здравствену и вете-
ринарску заштиту,

12. организује разне облике хума-
нитарне помоћи на свом под-
ручју,

13. констатује престанак мандата 
члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат 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 зајед-
нице или другим општинским 
прописима.

VI. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање

Члан 22.

 Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

 Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

 Одлуке се доносе већином гла-
сова присутних чланова Савета месне 
заједнице, осим у случајевима из става 4. 
овог члана.

 Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. доноси Статут месне зајед-
нице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. бира и разрешава председ-
ника и заменика председника 
Савета месне заједнице;

5. одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. утврђује дан месне заједнице;

7. одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим стату-
том.

 О раду Савета месне заједнице 
води се записник.
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Припремање и сазивање седнице

Члан 23.

 Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једном месечно.

 Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када то 
у писаној форми затражи једна трећина 
чланова Савета месне заједнице, пред-
седник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница 
или збор грађана.

 Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-
ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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 саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.

Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

 Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице

Члан 24.

 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 повремних рад-
них тела утврђују се: назив и област за 
коју се оснива, састав и број чланова 
радног тела, трајање мандата, кон-
кретни задаци радног тела, рок за извр-
шење задатака, права и дужности пред-
седника и чланова радног тела и друга 
питања од значаја за рад радног тела.
Састав сталних и повремених радних 

тела 

Члан 25.

 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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и 
повремeног радног тела

Члан 26.

 Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.
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 Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-
мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII. ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 27.

 Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана 
на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-
чне интернет презентације 
месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

 Информације о раду Месне зајед-
нице Силбаш средствима јавног инфо-
рмисања дају председник и члан Савета 

месне заједнице у оквиру овлашћења 
добијеног од Савета месне заједнице.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 28.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком 
о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;

 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;

 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси 
финансијски план.
 

Финансијски план 

Члан 29.

 Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.
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Завршни рачун

Члан 30.

 Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Објављивање финансијског плана и 
завршног рачуна

Члан 31.

 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 (интере-
нет презентација месне заједнице, преко 
друштвених мрежа и др.).
 

Извештај о раду месне заједнице

Члан 32.

 Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 
достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

 Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства

Члан 33.

 На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави пред-
лог за обезбеђење финансијских сред-
ства за наредну годину у роковима које 

одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

Наредбодавац за исплату средстава

Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице

Члан 35.

 Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-
нице на пословима из члана 21. овог Ста-
тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

IX. САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним 
заједницама

Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Сарадња са општином и њеним 
институцијама
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Члан 37.

Месна заједница остварују непо-
средну сарадњу са Општином и њеним 
органима, јавним и другим предузећима 
и организацијама, установама и удру-
жењима са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X. ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана

Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.

 Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI. ОБАВЉАЊЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-
техничких и финансијско-

материјалних послова

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-
материјалних послова.

Запослени у месној заједници

Члан 41.

 За обављање стручних и других 
послова за потребе месне заједнице Сил-
баш, месна заједница може да запосли 
једно лице који заснива радни однос у 
месној заједници, у складу са законом, 
одлукама Општине и финансијском 
плану месне заједнице.

Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.

 Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Радно правни положај запослених

Члан 42.

 На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
 

XII. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

 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 пот-
писује председник Савета месне зајед-
нице, односно председавајући седницом 
на којој је акт донет.

XIII. ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕНА 
СТА ТУ ТА

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 44.  

Пред лог за до но ше ње или про-
ме ну Ста ту та месне заједнице мо же под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, 
тре ћи на чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

Пред лог се под но си у пи са ном 
об ли ку са обра зло же њем.

О пред ло гу из става 1. овог члана 
Савет месне заједнице од лу чу је већином 
гласова од укуп ног бро ја чланова Савета 
месне заједнице.

Ако Савет месне заједнице од лу чи 
да се при сту пи до но ше њу или про ме ни 
Статута месне заједнице, истим актом 
може именовати Коми си ју за из ра ду 
на цр та Статута месне заједнице, односно 
одлуке о про ме ни Ста ту та месне зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 

дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
про ме ни Ста ту та месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усва ја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Ста ту та месне заједнице већи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја чланова 
Савета месне заједнице.

Објављивање статута и других 
општих аката

Члан 45.

 Статут и други општи акти Месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интер-
нет презентацији Општине и Месне 
заједнице, као и у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Спровођење нових избора за Савет 
месне заједнице

Члан 46.

 Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим ста-
тутом, спровешће се од наредних редов-
них избора за чланове Савета месних 
заједница.

 До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата.
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Престанак важења 

Члан 47.

 Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут Месне 
зајаднице Силбаш, који је Савет Месне 
заједнице Силбаш донео на седници одр-
жаној 29.јануара 2009.године, а саглас-
ност дало Општинско веће решењем број 
III-010-4/2009 од 04.03.2009.године као 
и изменама и допунама Статута Месне 
заједнице Силбаш број 164/2015 које је 
Савет Месне заједнице Силбаш донео 
на седници одржаној 28. септембра 
2015.године,а сагласност дало Општин-
ско веће решењем број III-010-7/2015 од 
28.септембра 2015.године,као и изменама 
и допунама Статута Месне заједнице 
Силбаш број 79/2017 које је Савет Месне 
заједнице Силбаш донео на седници 
16.маја 2017.године,а сагласност дало 
Општинско веће решењем број III-010-
11/2017 од 17.маја 2017.године („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
13/2017).

Рок за усклађивање општих аката

Члан 48.

 Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог Статута у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу 
овог Статута.

Ступање на снагу

Члан 49.

 Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

 

Општина Бачка Паланка
Месна заједница Силбаш
Број:3-010-14/2020
27. маја 2020. године  

Председник Савета 
Месне заједнице Силбаш

Милан Крагуљац, с.р.

88

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 111. став 6. тачка 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 64. став 1. тачка 1. 
Одлуке о месним заједницама на тери-
торији општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019), Савет Месне заједнице Нештин 
, на својој 29. седници одржаној дана 
19.05.2020. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НЕШТИН

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања

Члан 1.

 Овим статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.
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Оснивање месне заједнице 

Члан 2.

 Месна заједница Нештин је обра-
зована Одлуком о месним заједницама 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка,“ број 21/2019).

 Месна заједница Нештин, осно-
вана је као интересна и нестраначка 
заједница, ради задовољавања потреба 
од непосредног и заједничког интереса 
грађана на свом подручју.

Подручје месне заједнице

Члан 3.

Подручје месне заједнице Нештин 
обухвата делове територије Општине 
утврђене Одлуком о утврђивању под-
ручја месних заједница на територији 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Правни статус

Члан 4.

 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 
заједница на територији Општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 
ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице

Члан 5.

 Назив Месне заједнице је: Месна 
заједница Нештин. Седиште Месне зајед-

нице је у Нештину, улица Коче Попо-
вића, број 2. 

Службена употреба језика и писма

Члан 6.

 У Месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Печат месне заједнице

Члан 7.

 Месна заједница Нештин има 
печат и штамбиљ.

 Печат је округлог облика који 
садржи следећи текст: Република 
Србија, Аутономна покрајина Војво-
дина, Општина Бачка Паланка, Месна 
заједница Нештин, Нештин, исписана на 
српском језику и ћириличном писму и 
словачком језику и латиничном писму и 
грбом Републике Србије.
  

Штамбиљ месне заједнице

Члан 8.

 Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив Месне заједнице, као 
и предвиђена места за број и датум.

Употреба и коришћење печата и 
штамбиља

Члан 9.

 За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 
Савета месне заједнице.

Заступање и представљање 

Члан 10.

 Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
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нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.
 

Пуномоћје за заступање

Члан 11.

 У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима 
може да заступа Општинско правобра-
нилаштво, на основу појединачних пуно-
моћја председника Савета месне зајед-
нице.

Дан месне заједнице

Члан 12.

 У Месној заједници Нештин све-
чано се обележава 23. август, као Дан 
месне заједнице. 

 Поводом Дана месне заједнице 
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 зајед-
нице.

 Награде и признања се уручују 
појединцима, организацијама, удру-
жењима и правним лицима.

III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

При поверавању послова полази 
се од чињеницњ да ли су ти послови од 

непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

 За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

 Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 14.

Савет месне заједнице има 5 (пет) 
чланова.

 Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

 Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Бирачка места

Члан 15.

 У месној заједници има једно 
бирачко место, односно једна изборна 
јединица.

Права и дужности члана Савета

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које преду-
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зима и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице. 

 
Сазивање конститутивне седнице 

Савета месне заједнице

Члан 17.

 Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

 Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник и заменик председника 
Савета месне заједнице

Члан 18.

 Савет месне заједнице има пред-
седника 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 замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика 
председника Савета месне заједнице

Члан 19.
 Председника Савета месне зајед-

нице бира Савет на конститутивној сед-
ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

 Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 није-
дан 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 канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

 Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

 Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.

 
Примопредаја дужности

Члан 20.

 Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V. ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ
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Члан 21.

Савет месне заједнице обавља 
следеће послове:

1. доноси статут месне заједнице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи 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   под-
ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 реша-
вање питања од њиховог заје-
дничког 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 потро-
шача, 

 - радно време трговинских и 
занатских радњи, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 - развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. покреће иницијативу за доно-
шење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;

10. учествује у организовању про-
тивпожарне заштите, заштите 
од елементарних непогада 
и другим ванредним ситу-
ацијама у циљу отклања и 
ублажавања последица;

11. сарађује са здравственим и 
ветеринарским установама и 
организацијама на стварању 
услова за здравствену и вете-
ринарску заштиту,
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12. организује разне облике хума-
нитарне помоћи на свом под-
ручју,

13. констатује престанак мандата 
члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат 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 зајед-
нице или другим општинским 
прописима.

VI. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање

Члан 22.

 Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

 Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

 Одлуке се доносе већином гла-
сова присутних чланова Савета месне 
заједнице, осим у случајевима из става 4. 
овог члана.

 Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. доноси Статут месне зајед-
нице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. бира и разрешава председ-
ника и заменика председника 
Савета месне заједнице;

5. одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. утврђује дан месне заједнице;

7. одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим стату-
том.

 О раду Савета месне заједнице 
води се записник.

Припремање и сазивање седнице

Члан 23.

 Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једном месечно.

 Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када то 
у писаној форми затражи једна трећина 
чланова Савета месне заједнице, пред-
седник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница 
или збор грађана.

 Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-
ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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.
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 Изузетно од става 5. овог члана, 
у хитним случајевима када за то постоје 
оправдани разлози, седница се може саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.

Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

 Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице

Члан 24.

 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 повремних рад-
них тела утврђују се: назив и област за 
коју се оснива, састав и број чланова 
радног тела, трајање мандата, кон-
кретни задаци радног тела, рок за извр-
шење задатака, права и дужности пред-
седника и чланова радног тела и друга 
питања од значаја за рад радног тела.

Састав сталних и повремених радних 
тела 

Члан 25.

 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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и 
повремeног радног тела

Члан 26.

 Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.

 Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-
мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII. ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 27.

 Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађа-
на на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-
чне интернет презентације 
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месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

 Информације о раду Месне зајед-
нице Нештин средствима јавног инфо-
рмисања дају председник и члан Савета 
месне заједнице у оквиру овлашћења 
добијеног од Савета месне заједнице.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 28.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком 
о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;

 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;

 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси 
финансијски план.
 

Финансијски план 

Члан 29.

 Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.

Завршни рачун

Члан 30.

 Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Објављивање финансијског плана и 
завршног рачуна

Члан 31.

 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 (интере-
нет презентација месне заједнице, преко 
друштвених мрежа и др.).
 

Извештај о раду месне заједнице

Члан 32.

 Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 



27. мај 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2020 - страна 161  

достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

 Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства

Члан 33.

 На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави пред-
лог за обезбеђење финансијских сред-
ства за наредну годину у роковима које 
одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

Наредбодавац за исплату средстава

Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице

Члан 35.

 Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-
нице на пословима из члана 21. овог Ста-
тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

IX. САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним 
заједницама

Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Сарадња са општином и њеним ин-
ституцијама

Члан 37.

Месна заједница остварују непо-
средну сарадњу са Општином и њеним 
органима, јавним и другим предузећима 
и организацијама, установама и удру-
жењима са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X. ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана

Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.
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 Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI. ОБАВЉАЊЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-
техничких и финансијско-

материјалних послова

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-
материјалних послова.

Запослени у месној заједници

Члан 41.

За обављање стручних и дру-
гих послова за потребе месне зајед-
нице Нештин, месна заједница може да 
запосли једно лице који заснива радни 
однос у месној заједници, у складу са 
законом, одлукама Општине и финан-
сијском плану месне заједнице.

Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.

Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Радно правни положај запослених

Члан 42.

 На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
 

XII. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

 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 пот-
писује председник Савета месне зајед-
нице, односно председавајући седницом 
на којој је акт донет.

XIII. ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕНА 
СТА ТУ ТА

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 44.  

Пред лог за до но ше ње или про-
ме ну Ста ту та месне заједнице мо же под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, 
тре ћи на чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

Пред лог се под но си у пи са ном 
об ли ку са обра зло же њем.

О пред ло гу из става 1. овог члана 
Савет месне заједнице од лу чу је већином 
гласова од укуп ног бро ја чланова Савета 
месне заједнице.
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Ако Савет месне заједнице од лу чи 
да се при сту пи до но ше њу или про ме ни 
Статута месне заједнице, истим актом 
може именовати Коми си ју за из ра ду 
на цр та Статута месне заједнице, односно 
одлуке о про ме ни Ста ту та месне зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 
дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
про ме ни Ста ту та месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усва ја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Ста ту та месне заједнице већи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја чланова 
Савета месне заједнице.

Објављивање статута и других опш-
тих аката

Члан 45.

 Статут и други општи акти Месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интер-
нет презентацији Општине и Месне 
заједнице, као и у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Спровођење нових избора за Савет 
месне заједнице

Члан 46.

 Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим ста-
тутом, спровешће се од наредних редов-
них избора за чланове Савета месних 
заједница.

 До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата.

Престанак важења 

Члан 47.

 Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут Месне 
зајаднице Нештин,који је Савет Месне 
заједнице Нештин донео на седници 
одржаној 10.02.2009.године,а сагласност 
дало Општинско веће решењем број 
III-010-8/2009 од 04.03.2009.године као 
и изменама и допунама Статута Месне 
заједнице Нештин број 62-23-2/2015 које 
је Савет Месне заједнице Нештин донео 
на седници одржаној 09.07/2015.године,а 
сагласност дало Општинско веће 
решењем број III-010-5/2015 од 30.јула 
2015.године,као и изменама и допунама 
Статута Месне заједнице Нештин број 
39-8-3/2017 које је Савет Месне зајед-
нице Нештин донео на седници 09.маја 
2017.године,а сагласност дало Општин-
ско веће решењем број III-010-4/2017 
од 15.мај 2017.године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 13/2017).

Рок за усклађивање општих аката

Члан 48.

 Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог Статута у року од 
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шест месеци од дана ступања на снагу 
овог Статута.

Ступање на снагу

Члан 49.

 Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

Општина Бачка Паланка
Месна заједница Нештин
Број:27/2020
19.05.2020. године

Председник Савета 
Месне заједнице Нештин
Синиша Вујасиновић, с.р.

89

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 111. став 6. тачка 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 64. став 1. тачка 1. 
Одлуке о месним заједницама на тери-
торији општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019), Савет Месне заједнице Визић 
, на својој  17. седници одржаној дана 
18.03.2020. године, донео је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИЗИЋ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

 Овим статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Оснивање месне заједнице 

Члан 2.

 Месна заједница Визић је обра-
зована Одлуком о месним заједницама 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка,“ број 21/2019).

 Месна заједница Визић, осно-
вана је као интересна и нестраначка 
заједница, ради задовољавања потреба 
од непосредног и заједничког интереса 
грађана на свом подручју.

Подручје месне заједнице

Члан 3.

Подручје месне заједнице Визић 
обухвата делове територије Општине 
утврђене Одлуком о утврђивању под-
ручја месних заједница на територији 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Правни статус

Члан 4.

 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 
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заједница на територији Општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 
ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице

Члан 5.

 Назив Месне заједнице је: Месна 
заједница ВИЗИЋ. 

Седиште Месне заједнице је у 
Визићу , улица Пеке Дапчевића, број 30.

 
Службена употреба језика и писма

Члан 6.

 У Месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Печат месне заједнице

Члан 7.

 Месна заједница Визић има печат 
и штамбиљ.

 Печат је округлог облика који 
садржи следећи текст: Република 
Србија, Аутономна покрајина Војво-
дина, Општина Бачка Паланка, Месна 
заједница Визић, Визић, исписана на 
српском језику и ћириличном писму и 
словачком језику и латиничном писму и 
грбом Републике Србије.
 

Штамбиљ месне заједнице

Члан 8.

 Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив Месне заједнице, као 
и предвиђена места за број и датум.

Употреба и коришћење печата и 
штамбиља

Члан 9.

 За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 
Савета месне заједнице.

Заступање и представљање 

Члан 10.

 Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.
 

Пуномоћје за заступање

Члан 11.

 У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима 
може да заступа Општинско правобра-
нилаштво, на основу појединачних пуно-
моћја председника Савета месне зајед-
нице.

Дан месне заједнице

Члан 12.

 У Месној заједници Визић све-
чано се обележава 19. септембра, као Дан 
месне заједнице. 

 Поводом Дана месне заједнице 
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 зајед-
нице.

 Награде и признања се уручују 
појединцима, организацијама, удру-
жењима и правним лицима.
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III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

При поверавању послова полази 
се од чињеницњ да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

 За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

 Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 14.

Савет месне заједнице има 5 (пет) 
чланова.

 Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

 Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Бирачка места

Члан 15.

 У месној заједници има једно 
бирачко место, односно једна изборна 
јединица.

Права и дужности члана Савета

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које преду-
зима и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице. 

 
Сазивање конститутивне седнице 

Савета месне заједнице

Члан 17.

 Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

 Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник и заменик председника 
Савета месне заједнице

Члан 18.

 Савет месне заједнице има пред-
седника и заменика председника које 
бирају чланови Савета.

 Заменик председника Савета 
месне заједнице обавља послове из 
делокруга председника Савета месне 
заједнице које му председник повери 
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и замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика пред-
седника Савета месне заједнице

Члан 19.

 Председника Савета месне зајед-
нице бира Савет на конститутивној сед-
ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

 Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 није-
дан 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 канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

 Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

 Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.

Примопредаја дужности

Члан 20.

 Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V. ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.

Савет месне заједнице обавља 
следеће послове:

1. доноси статут месне заједнице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи 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   под-
ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 
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њихов рад, као и иницијативе 
и предлоге грађана за реша-
вање питања од њиховог заје-
дничког 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, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 - развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. покреће иницијативу за доно-
шење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;

10. учествује у организовању 
противпожарне заштите, заш-
тите од елементарних непо-
гада 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 вете-
ринарску заштиту,

12. организује разне облике 
хуманитарне помоћи на свом 
подручју,

13. констатује престанак ман-
дата члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат 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 зајед-
нице или другим општинским 
прописима.

VI. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање

Члан 22.

 Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

 Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

 Одлуке се доносе већином гла-
сова присутних чланова Савета месне 
заједнице, осим у случајевима из става 4. 
овог члана.
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 Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. доноси Статут месне зајед-
нице;

2.  доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. бира и разрешава председ-
ника и заменика председника 
Савета месне заједнице;

5. одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. утврђује дан месне заједнице;

7. одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим стату-
том.

 О раду Савета месне заједнице 
води се записник.

Припремање и сазивање седнице

Члан 23.

 Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једном месечно.

 Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када то 
у писаној форми затражи једна трећина 
чланова Савета месне заједнице, пред-
седник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница 
или збор грађана.

 Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-

ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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 саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.

Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 

 Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице

Члан 24.

 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 повремних рад-
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них тела утврђују се: назив и област за 
коју се оснива, састав и број чланова 
радног тела, трајање мандата, кон-
кретни задаци радног тела, рок за извр-
шење задатака, права и дужности пред-
седника и чланова радног тела и друга 
питања од значаја за рад радног тела.

Састав сталних и повремених радних 
тела 

Члан 25.

 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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и 
повремeног радног тела

Члан 26.

 Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.

 Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-
мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII. ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 27.

 Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана 
на истинито, потпуно и благовремено 
обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-
чне интернет презентације 
месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

 Информације о раду Месне зајед-
нице Нештин средствима јавног инфо-
рмисања дају председник и члан Савета 
месне заједнице у оквиру овлашћења 
добијеног од Савета месне заједнице.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 28.

Средства за рад месне 
заједнице обезбеђују се из:
 - средстава утврђених одлуком 

о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;
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 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;

 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси фи-
нансијски план.
 

Финансијски план 

Члан 29.

 Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.

Завршни рачун

Члан 30.

 Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Објављивање финансијског плана и 
завршног рачуна

Члан 31.

 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 (интере-
нет презентација месне заједнице, преко 
друштвених мрежа и др.).

Извештај о раду месне заједнице

Члан 32.

 Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 
достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

 Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства

Члан 33.

 На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави пред-
лог за обезбеђење финансијских сред-
ства за наредну годину у роковима које 
одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

Наредбодавац за исплату средстава

Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице

Члан 35.

 Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-
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нице на пословима из члана 21. овог Ста-
тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

IX. САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним 
заједницама

 Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Сарадња са општином и њеним ин-
ституцијама

Члан 37.

Месна заједница остварују непо-
средну сарадњу са Општином и њеним 
органима, јавним и другим предузећима 
и организацијама, установама и удру-
жењима са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X. ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана

Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.

 Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI. ОБАВЉАЊЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-
техничких и финансијско-

материјалних послова

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-ма-
теријалних послова.

Запослени у месној заједници

Члан 41.

 За обављање стручних и дру-
гих послова за потребе месне зајед-
нице Нештин, месна заједница може да 
запосли једно лице који заснива радни 
однос у месној заједници, у складу са 
законом, одлукама Општине и финан-
сијском плану месне заједнице.

Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.
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 Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Радно правни положај запослених

Члан 42.

 На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
 

XII. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

 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 пот-
писује председник Савета месне заједни-
це, односно председавајући седницом на 
којој је акт донет.

XIII. ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕНА 
СТА ТУ ТА

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 44.  

Пред лог за до но ше ње или про-
ме ну Ста ту та месне заједнице мо же под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, 
тре ћи на чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

Пред лог се под но си у пи са ном 
об ли ку са обра зло же њем.

О пред ло гу из става 1. овог члана 
Савет месне заједнице од лу чу је већином 
гласова од укуп ног бро ја чланова Савета 
месне заједнице.

Ако Савет месне заједнице од лу чи 
да се при сту пи до но ше њу или про ме ни 
Статута месне заједнице, истим актом 
може именовати Коми си ју за из ра ду 
на цр та Статута месне заједнице, односно 
одлуке о про ме ни Ста ту та месне зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 
дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
про ме ни Ста ту та месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усва ја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Ста ту та месне заједнице већи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја чланова 
Савета месне заједнице.

Објављивање статута и других 
општих аката

Члан 45.

 Статут и други општи акти Месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интер-
нет презентацији Општине и Месне 
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заједнице, као и у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Спровођење нових избора за Савет 
месне заједнице

Члан 46.

 Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим ста-
тутом, спровешће се од наредних редов-
них избора за чланове Савета месних 
заједница.

 До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата.

Престанак важења 

Члан 47.

 Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут Месне 
зајаднице Визић ,који је Савет Месне 
заједнице Визић донео на седници одр-
жаној 10.02.2009.године,а сагласност 
дало Општинско веће решењем број 
III-010-10/2009 од 04.03.2009.године 
као и изменe и допунe Статута Месне 
заједнице Визић број 01/2018 од датума 
04.01.2018. коју је Савет усвојио, а саглас-
ност дало Општинско веће решењем број 
III-010-1/2018 од 06.02.2018.

Рок за усклађивање општих аката

Члан 48.

 Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог Статута у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу 
овог Статута.

Ступање на снагу

Члан 49.

 Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

Општина Бачка Паланка
Месна заједница Визић 
Број: 21-2/20
18.03.2020. године

 Председник Савета
Месне заједнице „Визић“

Лазо Коменић, с.р.

90

На основу члана 74. став 8. тачка 
1. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 111. став 6. тачка 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 64. став 1. тачка 1. 
Одлуке о месним заједницама на тери-
торији општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 21/2019), Савет Месне заједнице 
Карађорђево, на својој 3/2020 седници 
одржаној дана  18.05.2020. године, донео 
је

СТАТУТ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

КАРАЂОРЂЕВО

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања
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Члан 1.

Овим статутом уређује се: број 
чланова Савета месне заједнице, крите-
ријуми за избор чланова Савета месне 
заједнице, поступак за избор председ-
ника и заменика председника Савета 
месне заједнице, број, састав, надлеж-
ност и мандат сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице, дан 
месне заједнице, као и друга питања од 
значаја за њен рад.

Оснивање месне заједнице 

Члан 2.

 Месна заједница Карађорђево је 
образована Одлуком о месним заједни-
цама на територији Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка,“ број 21/2019).

 Месна заједница Карађорђево, 
основана је као интересна и нестраначка 
заједница, ради задовољавања потреба 
од непосредног и заједничког интереса 
грађана на свом подручју.

Подручје месне заједнице

Члан 3.

Подручје месне заједнице 
Карађорђево обухвата делове територије 
Општине утврђене Одлуком о утврђи-
вању подручја месних заједница на тери-
торији Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка,“ број 
9/1980).

Правни статус

Члан 4.

 Месна заједница има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом Општине Бачка 
Паланка и Одлуком о оснивању месних 

заједница на територији Општине Бачка 
Паланка.

Месна заједница има рачун отво-
рен код Управе за трезор.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 
ЗАСТУПАЊЕ

Назив месне заједнице

Члан 5.

Назив Месне заједнице је: Месна 
заједница „Карађорђево“.

Седиште Месне заједнице је у 
Карађорђеву, улица Вука Караџића бр. 3.

Службена употреба језика и писма

Члан 6.

У Месној заједници у службеној 
употреби је српски језик и ћириличко 
писмо.

Печат месне заједнице

Члан 7.

Месна заједница има печат и 
штамбиљ.

Печат је округлог облика, преч-
ника 40 мм са исписаним следећим тек-
стом: Република Србија, Аутономна 
покрајина Војводина, Општина Бачка 
Паланка, Месна заједница Карађорђево, 
Карађорђево, исписан на српском језику 
и ћириличном писму и словачком језику 
и латиничном писму и грбом Републике 
Србије.

Штамбиљ месне заједнице

Члан 8.

Штамбиљ је правоугаоног облика 
који садржи назив Месне заједнице, као 
и предвиђена места за број и датум.
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Употреба и коришћење печата и 
штамбиља

Члан 9.

 За употребу и коришћење печата 
и штамбиља одговоран је председник 
Савета месне заједнице.

Заступање и представљање 

Члан 10.

 Месну заједницу представља и 
заступа председник Савета месне зајед-
нице и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана.

Пуномоћје за заступање

Члан 11.

 У имовинско-правним и другим 
споровима месну заједницу пред судо-
вима и другим надлежним органима 
може да заступа Општинско правобра-
нилаштво, на основу појединачних пуно-
моћја председника Савета месне зајед-
нице.

Дан месне заједнице

Члан 12.

 Месна заједница Карађорђево 
може установити свој празник- дан месне 
заједнице.

 Поводом дана месне заједнице 
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 зајед-
нице.

 Награде и признања се уручују 
појединцима, организацијама, удру-
жењима и правним лицима.

III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из надлеж-
ности Општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

При поверавању послова полази 
се од чињеницњ да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице.

 За обављање одређених послова 
из надлежности Општинске управе, 
посебно у вези са остваривањем права 
грађана, може се организовати рад 
управе у месним заједницама.

 Послове из става 3. овог члана, 
начин и место њиховог вршења, одређује 
председник Општине, на предлог наче-
лника Општинске управе.

IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број чланова Савета месне заједнице

Члан 14.

Савет месне заједнице има 7 
(седам) чланова.

 Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године.

 Исто лице може поново бити иза-
брано за члана Савета месне заједнице.

Бирачка места

Члан 15.

 У месној заједници има два 
бирачка место, односно две изборне 
јединице.
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Права и дужности члана Савета

Члан 16.

Право и дужност члана Савета 
месне заједнице је да учествује у раду 
Савета месне заједнице и њених радних 
тела, предлаже расправу и покреће ини-
цијативе о одређеним питањима, оства-
рује сарадњу са органима и службама 
општине, обавештава грађане месне 
заједнице о активностима које преду-
зима и учествује у другим активностима 
Савета месне заједнице. 

 
Сазивање конститутивне седнице 

Савета месне заједнице

Члан 17.

 Прву конститутивну седницу 
Савета месне заједнице сазива председ-
ник Савета месне заједнице из претход-
ног сазива 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 пред-
седава најстарији члан Савета месне 
заједнице.

 Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

Председник и заменик председника 
Савета месне заједнице

Члан 18.

 Савет месне заједнице има пред-
седника 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 замењују председника у случајевима 
његове одсутности и спречености.

Избор председника и заменика 
председника Савета месне заједнице

Члан 19.

 Председника Савета месне зајед-
нице бира Савет на конститутивној сед-
ници из реда својих чланова, тајним гла-
сањем, већином гласова од укупног броја 
чланова Савета месне заједнице. 

 Сваки члан Савета може предло-
жити само једног кандидата за председ-
ника 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 није-
дан 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 канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне зајед-
нице.

 Председник Савета месне зајед-
нице ступа на дужност по објављивању 
резултата гласања и преузима вођење 
седнице.

 Заменика председника Савета 
месне заједнице бира Савет месне зајед-
нице, на предлог председник Савета, 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице.
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Примопредаја дужности

Члан 20.

Председник Савета месне зајед-
нице из претходног сазива дужан је да 
у писаној форми изврши примопредају 
пописа имовине са свим правима и оба-
везама месне заједнице на дан примопре-
даје.

V. ПОСЛОВИ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 21.

Савет месне заједнице обавља 
следеће послове:

1. доноси статут месне заједнице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи 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   под-
ручју месне заједнице, а наро-
чито:

 - у области урбанистичког пла-
нирања и уређења месне зајед-
нице,

 - 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 реша-
вање питања од њиховог заје-
дничког 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 потро-
шача, 

 - радно време трговинских и 
занатских радњи, угости-
тељских и других објеката на 
подручју месне заједнице, 

 -  развој пољопривреде на под-
ручју месне заједнице, 

6. покреће иницијативу за доно-
шење нових или измену 
постојећих прописа општине;

7. сарађује са удружењима 
грађана и невладиним органи-
зацијама 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 заједнич-
ких потреба грађана у складу 
са законом и статутом месне 
заједнице;
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10. учествује у организовању про-
тивпожарне заштите, заштите 
од елементарних непогада 
и другим ванредним ситу-
ацијама у циљу отклања и 
ублажавања последица;

11. сарађује са здравственим и 
ветеринарским установама и 
организацијама на стварању 
услова за здравствену и вете-
ринарску заштиту,

12. организује разне облике хума-
нитарне помоћи на свом под-
ручју,

13. констатује престанак мандата 
члану Савета месне зајед-
нице коме је престао мандат 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 зајед-
нице или другим општинским 
прописима.

VI. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Кворум за рад и одлучивање

Члан 22.

 Савет месне заједнице ради у сед-
ницама.

 Седница Савета месне заједнице 
може се одржати ако присуствује већина 
од укупног броја чланова.

 Одлуке се доносе већином гла-
сова присутних чланова Савета месне 
заједнице, осим у случајевима из става 4. 
овог члана.

 Савет месне заједнице одлучује 
већином гласова од укупног броја чла-
нова Савета месне заједнице у случају 
када:

1. доноси Статут месне зајед-
нице;

2. доноси финансијски план 
месне заједнице и програме 
развоја месне заједнице;

3. усваја годишњи и четворого-
дишњи извештај о раду месне 
заједнице;

4. бира и разрешава председ-
ника и заменика председника 
Савета месне заједнице;

5. одлучује о сарадњи и удру-
живању са другим месним 
заједницама;

6. утврђује дан месне заједнице;

7. одлучује о додели награда и 
признања месне заједнице;

8. одлучује и у другим случаје-
вима утврђеним овим стату-
том.

О раду Савета месне заједнице 
води се записник.

Припремање и сазивање седнице

Члан 23.

 Седнице Савета месне заједнице 
сазива председник по потреби, а најмање 
једном месечно.

 Председник Савета месне зајед-
нице дужан је да сазове седницу када то 
у писаној форми затражи једна трећина 
чланова Савета месне заједнице, пред-
седник општине, члан Општинског већа 
задужен за послове месних заједница 
или збор грађана.

 Иницијативу за разматрање и 
решавање одређеног питања из надлеж-
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ности Савета месне заједнице могу под-
носити 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 саз-
вати 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 сед-
ници мора дати образложење.

Ако председник Савета месне 
заједнице не закаже седницу у року из 
става 5. овог члана, седницу може зака-
зати подносилац захтева, а председава 
члан Савета месне заједнице кога одреди 
подносилац захтева.

Председник Савета месне зајед-
нице може одложити седницу коју је саз-
вао само у случају када не постоји кво-
рум потребан за рад, а у другим случаје-
вима о одлагању седнице одлучује Савет 
месне заједнице. 
 Позив за седницу Савета месне 
заједнице садржи дан, час и место одр-
жавања седнице и предлог дневног реда.

Образовање сталних и повремених 
радних тела Савета месне заједнице

Члан 24.

 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 повремних рад-
них тела утврђују се: назив и област за 

коју се оснива, састав и број чланова 
радног тела, трајање мандата, кон-
кретни задаци радног тела, рок за извр-
шење задатака, права и дужности пред-
седника и чланова радног тела и друга 
питања од значаја за рад радног тела.

Састав сталних и повремених радних 
тела 

Члан 25.

 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 из реда грађана 
стручних за одређена питања.

Председник и чланови сталног и 
повремeног радног тела

Члан 26.

 Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и другим питањима и надлежности 
радног тела.
 Председник сталног и повреме-
ног радног тела организује рад, сазива и 
председава седницама радног тела, фор-
мулише закључке и о томе обавештава 
председника Савета месне заједнице.

VII. ЈАВНОСТ РАДА САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Јавност рада

Члан 27.

 Рад Савета месне заједнице и 
његових радних тела је јаван.

У циљу остваривања права грађана 
на истинито, потпуно и благовремено 
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обавештавање грађана по питањима од 
значаја за грађане месне заједнице, месна 
заједница јавност рада обезбеђује:

 - издавањем билтена, информа-
тора, преко средстава јавног 
информисања, преко звани-
чне интернет презентације 
месне заједнице презенто-
вањем информација, одлука, 
извештаја 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;

 - организовањем јавних рас-
права у складу са законом, 
Статутом Општине, одлукама 
органа општине.

Савет месне заједнице је дужан 
да обезбеди постављање огласне табле у 
седишту месне заједнице.

Информације о раду Месне зајед-
нице Карађорђево средствима јавног 
информисања дају председник и члан 
Савета месне заједнице у оквиру овла-
шћења добијеног од Савета месне зајед-
нице.

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Финансирање месне заједнице

Члан 28.

Средства за рад месне заједнице 
обезбеђују се из:

 - средстава утврђених одлуком 
о буџету општине;

 - средстава која грађани обез-
беђују самодоприносом;

 - донација, поклона и других 
законом прописаних начина;

 - прихода које месна заједница 
оствари својом активношћу;

 - других средстава за рад месне 
заједнице прописаних зако-
ном.

Савет месне заједнице доноси фи-
нансијски план.
 

Финансијски план 

Члан 29.

 Месна заједница доноси финан-
сијски 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 зајед-
нице сагласност даје Општинско веће, у 
складу са Одлуком о буџету општине.

Завршни рачун

Члан 30.

 Савет месне заједнице усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године.

Објављивање финансијског плана и 
завршног рачуна

Члан 31.

 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 (интере-
нет презентација месне заједнице, преко 
друштвених мрежа и др.).
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Извештај о раду месне заједнице

Члан 32.

 Савет месне заједнице је дужан 
да најкасније до 30. марта текуће године, 
достави Општинском већу и Скупштини 
општине извештај о свом раду и реали-
зацији програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Општина пренела.

 Контролу материјално-финан-
сијског пословања месне заједнице врше 
Општинска управа, као и буџетска 
инспекција Општине.

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства

Члан 33.

 На захтев Општинског већа или 
другог надлежног органа општине, 
Савет месне заједнице је дужан да у пос-
тупку припреме буџета, достави пред-
лог за обезбеђење финансијских сред-
ства за наредну годину у роковима које 
одреди Општинска управа, у поступку 
припреме Одлуке о буџету за наредну 
годину.

Наредбодавац за исплату средстава

Члан 34.

 Наредбодавац за исплату сред-
става месне заједнице је председник 
Савета месне заједнице.

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице

Члан 35.

 Ангажовање председника, заме-
ника председника и чланова Савета 
месне заједнице, као и чланова сталних 
и повремених радних тела месне зајед-

нице на пословима из члана 21. овог Ста-
тута не подразумева стварање додатних 
финансијских обавеза месној заједници.

IX. САРАДЊА СА ДРУГИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Сарадња са другим месним 
заједницама

Члан 36.

Месна заједница може да оства-
рује 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.

Сарадња са општином и њеним 
институцијама

Члан 37.

Месна заједница остварује непосредну 
сарадњу са Општином и њеним органи-
ма, јавним и другим предузећима и ор-
ганизацијама, установама и удружењима 
са територије општине.

Сарадња са удружењима 

Члан 38.

Савет месне заједнице може 
сарађивати са удружењима, хуманитар-
ним и другим организацијама, у инте-
ресу месне заједнице и њених грађана.

X. ЗБОР ГРАЂАНА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Збор грађана
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Члан 39.

Облик непосредног учешћа 
грађана у остваривању послова месне 
заједнице је збор грађана.

Збор грађана се може сазвати за 
територију целе месне заједнице, село, 
односно заселак 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 раз-
мотри и да о њима заузме став, односно 
донесе одговарајућу одлуку или меру и 
да о томе обавести грађане.

XI. ОБАВЉАЊЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА

Обављање административно-
техничких и финансијско-

материјалних послова

Члан 40.

Општинска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-
материјалних послова.

Запослени у месној заједници

Члан 41. 

За обављање стручних и других 
послова за потребе Месне заједнице 
Карађорђево, месна заједница може да 
запосли једно лице који заснива радни 
однос у месној заједници, у складу са 
законом, одлукама Општине и финан-
сијском плану месне заједнице.

Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице уз саглас-
ност Општинског већа.

Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице.

Радно правни положај запослених

Члан 42.

 На радноправни положај, права, 
обавезе и одговорности запослених у 
Месној заједници примењују се одредбе 
Закона о раду.
 

XII. АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 43.

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 пот-
писује председник Савета месне зајед-
нице, односно председавајући седницом 
на којој је акт донет.

XIII. ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕНА 
СТА ТУ ТА

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 44.  

Пред лог за до но ше ње или про-
ме ну Ста ту та месне заједнице мо же под-
нети најмање 5% грађана са бирачким 
правом на подручју месне заједнице, 
тре ћи на чланова Савета месне заједнице 
или збор грађана месне заједнице.

Пред лог се под но си у пи са ном 
об ли ку са обра зло же њем.
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О пред ло гу из става 1. овог члана 
Савет месне заједнице од лу чу је већином 
гласова од укуп ног бро ја чланова Савета 
месне заједнице.

Ако Савет месне заједнице од лу чи 
да се при сту пи до но ше њу или про ме ни 
Статута месне заједнице, истим актом 
може именовати Коми си ју за из ра ду 
на цр та Статута месне заједнице, односно 
одлуке о про ме ни Ста ту та месне зајед-
нице, одређује њене задатке и рок за 
израду нацрта и датум и место одржа-
вања јавне расправе.

Нацрт Статута месне заједнице, 
односно одлуке о промени Статута 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице и на други пого-
дан начин.

Рок за достављање примедби, 
сугестија или предлога је најмање осам 
дана од дана објављивања на огласној 
табли месне заједнице.

Комисија за израду нацрта Ста-
тута месне заједнице, односно одлуке о 
про ме ни Ста ту та месне заједнице, дос-
тавља Савету месне заједнице предлог 
Статута месне заједнице, односно пред-
лог одлуке о промени Статута месне 
заједнице, водећи рачуна о предлозима и 
сугестијама који су достављени.

Савет месне заједнице усва ја Ста-
тут месне заједнице, односно одлуку о 
промени Ста ту та месне заједнице већи-
ном гла со ва од укуп ног бро ја чланова 
Савета месне заједнице.

Објављивање статута и других 
општих аката

Члан 45.

 Статут и други општи акти Месне 
заједнице објављују се на огласној табли 
Месне заједнице, на званичној интер-
нет презентацији Општине и Месне 

заједнице, као и у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Спровођење нових избора за 
Савет месне заједнице

Члан 46.

 Избори за Савет месне заједнице, 
у складу са Одлуком о месним заједни-
цама на територији општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2019) и овим ста-
тутом, спровешће се од наредних редов-
них избора за чланове Савета месних 
заједница.

 До спровођења избора из става 1. 
овог члана, Савет месне заједнице наста-
вља са радом до истека мандата.

Престанак важења 

Члан 47.

Даном ступања на снагу овог 
Статута престаје да важи Статут 
Месне зајаднице“Карађорђево“, који је 
Савет Месне заједнице „Карађорђево“ 
донео на седници одржаној 20.02.2009. 
године, а сагласност дало Општин-
ско веће решењем број III-010-17/2009 
од 04.03.2009. године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 8/2009) 
као и Одлука о изменама и допунама 
Статута Месне заједнице „Карађорђево“ 
број 103/2016, коју је Савет Месне зајед-
нице „Карађорђево“ донео на седници 
одржаној 10.11.2016.године, а сагласност 
дало Општинско веће решењем број 
III-010-2/2016 од 17.11.2016. године, као 
и Одлука о изменама и допунама Ста-
тута Месне заједнице „Карађорђево“ 
број 51/2017 коју је Савет месне зајед-
нице „Карађорђево“ донео на седници 



27. мај 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2020 - страна 185  

одржаној 10.05.2017. а сагласност дало 
Општинско веће решењем број III-010-
9/2017 („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 13/2017).

Рок за усклађивање општих аката

Члан 48.

Акти Месне заједнице ускладиће 
се са одредбама овог Статута у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу 
овог Статута.

Ступање на снагу

Члан 49.

Овај Статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, по пре-
тходно добијеној сагласности Општин-
ског већа.

Општина Бачка Паланка
Месна заједница Карађорђево
Број: 24
18.05.2020. године

Председник
Савета Месне заједнице,
Небојша Златановић, с.р.

91

На основу члана 15. и 28. Закона 
о локалним изборима („Службени гла-
сник РС“, бр. 129/2007, 34/2010– одлука 
УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично 
тумачење и 68/2020), Општинска изборна 
комисија Општине Бачка Паланка, на 22. 
седници, одржаној 20. маја 2020. године, 
донела је следећу

О Д Л У К У
о одређивању боје гласачког 

листића и боје контролног листа 
за проверу исправности гласачке 
кутије на изборима за одборнике 

Скупштине општине Бачка 
Паланка, који ће се одржати 21. 

јуна 2020. године

Члан 1. 

Гласачки листић штампаће се на 
папиру боје лaванде (SMYK- 8,8,0,2).

 Контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије штампаће 
се на папиру боје кајсије (SMYK- 0,7,28,0).

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Службе-
нoм листу Општине Бачка Паланка“ и на 
сајту Општине Бачка Паланка.

Општинска изборна комисија
Општине Бачка Паланка
Број: IV- 013-1/2020-69
Дана: 20. маја 2020. године
Б А Ч К А  П А Л А Н К А 

Председник 
Општинске изборне комисије,

Ђорђе Појужина, 
дипл. правник, с.р.

92

На основу члана 11. Одлуке о обја-
вљивању општинских прописа и других 
аката („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 4/2015), даје се

И С П Р А В К А
Кадровског плана Општинске 

управе Општине Бачка Паланка за 
2020.годину 
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I

У Кадровском плану Општинске 
управе Општине Бачка Паланка за 2020.
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 31/2019) врши се исправка 
техничких грешака и то:

У преамбули уместо текста „На 
основу члана 77.Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, бр.21/2016 и 113/2017 (чл.5-10. нису 
у пречишћеном), 113/2017-I-други закон 
и 95/2018 (чл.50-54. нису у пречишће-
ном тексту)) и члана 40. тачка 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр.9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 40.седници, одржаној 
дана 20.децембра 2019.године усваја сле-
дећи“, треба да пише: „На основу члана 
77.Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, 
бр: 21/2016 и 113/2017, 113/2017- други 
закон и 95/2018) и члана 37. Тачка 6.Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр.9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 40.седници, одржаној 
дана 20.децембра 2019.године усваја сле-
дећи“.

У члану 1. у табели по радним 
местима за Радна места службеника и 
број извршилаца иза текста „Службеник 
за комуналне делатности, број изврши-
лаца 2“ додаје се текст „Контролор реа-
лизације програма комуналних радова, 
број извршилаца 1“;

иза текста „Службеник припреме 
пројеката“ код „број извршилаца“ уместо 
броја „1“, треба да стоји број извршилаца 
„2“;

иза текста „Службеник за грађе-
винско-архитектонске послове оза-
коњења објеката, број извршилаца 1“, 

додаје се текст „Службеник за правне 
послове озакоњења објеката, број извр-
шилаца 1“;

иза текста „Руководилац Одељења 
за друштвене делатности, број извр-
шилаца 1“ додаје се текст „Просветни 
инспектор, број извршилаца 1“;

 иза текста „Секретар Општинског 
већа, број извршилаца 1“ додаје се текст 
„Службеник за послове председника 
општине, број извршилаца 1“;

иза табеле по радним местима 
за Радна места службеника, број извр-
шилаца, уместо текста „УКУПНО 
105 СЛУЖБЕНИКА“ треба да стоји 
„УКУПНО: 111 СЛУЖБЕНИКА“;

иза табеле Радна места намеш-
теника, број извршилаца, иза речи 
„УКУПНО НАМЕШТЕНИКА 15“, додаје 
се текст „УКУПНО СЛУЖБЕНИКА + 
НАМЕШТЕНИКА =126“;

у табели по звањима „Звања 
службеника и намештеника, број извр-
шилаца“ код „самостални саветник“ 
код броја извршилаца уместо броја „20“ 
треба да стоји број „21“;

у табели по звањима „Звања 
службеника и намештеника, број извр-
шилаца“ код „саветник“ код броја извр-
шилаца уместо броја „49“ треба да стоји 
број „54“.

Иза табеле по звањима „Звања 
службеника и намештеника, број извр-
шилаца“ додаје се текст „УКУПНО:126“.

У члану 2. уместо речи: „који су 
потребни у 2019.години“, треба да стоји: 
„који су потребни у 2020.години“;

у табели Звања службеника и 
намештеника, број извршилаца код 
„самостални саветник“, код броја извр-
шилаца уместо броја „20“ треба да стоји 
број „21“;
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у табели Звања службеника и 
намештеника, број извршилаца код 
„саветник“, код броја извршилаца уместо 
броја „58“ треба да стоји број „61“;

у табели Звања службеника и 
намештеника, број извршилаца код 
„млађи саветник“, код броја извршилаца 
уместо броја „1“ треба да стоји број „2“;

 иза табеле Звања службеника и 
намештеника, број извршилаца, додаје се 
текст „УКУПНО:133+2 СЛУЖБЕНИКА 
НА ПОЛОЖАЈУ = 135“.

У члану 6. иза текста у Општин-
ској управи радни однос мирује, уместо 
речи: „за седам (6) запослених, један 
(1) службеник која је био распоређен 
на радно место у звању самосталног 
саветника и пет (5) службеника која су 
била распоређена на радно место у звању 
саветника, где су одређене замене за пет 
(5) запослених. Они нису приказани ни 
у постојећем ни у планираном броју“, 
треба да стоји: „за шест (6) запослених 
и исти су приказани у горе наведеним 
табелама“.

II

Ову исправку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

УРЕДНИШТВО
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
Број: II-06-2/2020-13
21. мај 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Уредништво
„Службеног листа Општине

Бачка Паланка“
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