
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3., чл. 72. и 74. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14- други 

закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 111/21 – други закон) и чл. 36. и 128. став 1. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана ____________ 2022. 

године доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује образовање односно укидање или промена подручја 

месне заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, права и 

дужности месне заједнице, број чланова савета, надлежност савета месне заједнице, 

изборне комисије и поступак избора чланова савета месне заједнице, распуштање 

савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, 

финансирање месне заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, 

сарадња месне заједнице са другим месним зајеницама, поступак за оцену уставности 

и законитости аката месне заједнице као и друга питања од значаја за рад и 

функционисање месних заједница на територији града (у даљем тексту: Град) 

 

Сеоске и градске месне заједнице 

Члан 2. 

Овом одлуком образују се сеоске и градске месне заједнице као облици месне 

самоуправе и одређују се њихова подручја и послови. 

 

Циљ образовања месних заједница 

Члан 3. 

Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса 

становништва у селима и градским насељима. 

Месна заједница може се основати и за два или више села. 

 

Статут месне заједнице 

Члан 4. 

Месна заједница има свој статут. 

Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова Савета месне заједнице; 

критеријуми за избор чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника 

и заменика председника Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат 

сталних и повремених радних тела Савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и 

друга питања од значаја за њен рад. 
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Правни статус 

Члан 5. 

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности 

утврђених Статутом града и овом Одлуком. 

Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор. 

 

Представљање и заступање месне заједнице 

Члан 6. 

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и 

наредбодавац је за извршење финансијског плана. 

Заменик председника Савета месне заједнице замењује председника у случају 

његове одсутности или спречености. 

 

Печат месне заједнице 

Члан 7. 

Месна заједнице има печат. 

Текст печата исписује се у складу са важећим прописима. 

 

Имовина месних заједница 

Члан 8. 

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана 

средства, као и права и обавезе. 

У складу са статутом Града, месна заједница има право коришћења на 

непокретностима које су у јавној својини Града. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, 

користи и располаже у складу са законом, статутом и одлукама Града, овом одлуком 

и Статутом месне заједнице. 

 

Образовање месних заједница 

Члан 9. 

На територији Града Зрењанина образују се следеће месне заједнице: 

 

1) у насељеном месту Зрењанин: 

 

Месна заједница "Берберско - Болница", са седиштем у ул. Др Васе Савића бр. 4 

Меснoj заједници "Берберско- Болница"  припадају јој следеће улице: 

 

- Алексе Шантића 

- Арчибалда Рајса 

- Барска (део од броја 14 па надаље) 

- Берберско циглана (грађевински назив) 

- Александра Аце Шајбера 

- Дарка Нишавића 

- Војислава Деспотова 

- Болничка 

- Валдецова 

- Виноградска 

- Војводе Мишића 

- Војводе Стевана Шупљикца 



 3

- Војводе Путника 

- Војводе Степе 

- Горичка 

- Др Васе Савића 

- Др Јована Крстића 

- Др Тихомира Остојића - непарна страна 

- Дубровачка 

- Игманска (бивша III предграђе) 

- Истарска 

- Јадранска 

- Клисурска 

- Космајска 

- Кочићева 

- Кратка 

- Лабудова 

- Мајора Гавриловића 

- Милешевска 

- Миливоја Тошкова (некада Творничка Виногради) 

- Милунка Савић 

- Охридска 

- Перлеска 

- Потиска 

- Прилепски ред 

- Рајка Ракочевића 

- Сплитска 

- Србобранска 

- Стевана Сремца 

- Стеријина 

- Тителска 

- Тителска средњи ред 

- Фрање Клуза (Тителски ред) 

- Хиландарска 

- Цара Јована Ненада 

- Цветна 

 

Месна заједница "Вељко Влаховић", са седиштем у ул. Бул. Вељка Влаховића бр. 

14 

Месној заједници "Вељко Влаховић" припадају следеће улице: 

 

- Анђе Ранковић 

- Баштенска 

- Благоја Паровића 

- Богдана Теодосина 

- Булевар Вељка Влаховића - непарна страна 

- Војводе Вука 

- Војислава Илића 

- 12. Војвођанске бригаде 

- Др Ђорђа Јоановића 

- Др Младена Стојановића 
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- Др Тихомира Остојића - парна страна 

- Жабаљска 

- Здравка Челара (од бр. 20 и 21 до краја) 

- Златиборска 

- Ивана Аћина 

- Јаше Томића 

- Јужнобанатског одреда 

- Јунака Милана Тепића 

- Косте Рацина 

- Косте Трифковића 

- Лазе Лазаревића 

- Лазе Никина 

- Милована Глишића 

- Мите Ђорђевића 

- Милана Ракића 

- Милана Станивуковића (од броја 27 до краја и од броја 26 до краја) 

- Мошоринска 

- Новосадска 

- Паје Јовановића 

- Панонска 

- Повртларска 

- Поучки Десанчића 

- Пушкинова 

- Растка Петровића 

- 7 секретара СКОЈ-а 

- Славка Родића 

- Стражиловска (од бр. 34 и 39 до краја) 

- Сурдучка 

- Томе Роксандића 

- Филипа Филиповића 

- Фрушкогорска 

- Шерфези Ђуре 

 

Месна заједница "Граднулица", са седиштем у ул. Цара Душана бр. 111 

Месној заједници „Граднулица“ припадају следеће улице: 

 

- Авалска 

- Артемова 

- Велимира Стојина 

- Веселина Чебзанина 

- Владимира Цветкова 

- Врањевачка 

- Гробљанска 

- Димитрија Димовића 

- Драгомира Кирћанског 

- Ђурђевска 

- Жарка Туринског 

- Зорана Нићетина 

- Јованке Добросављев 
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- Каћанска 

- Љубе Грујића 

- Љубе Ратајског 

- Љубинке Вуков 

- Љубице Одаџић 

- Љубљанска 

- Манастирска 

- Марка Кулића 

- Меленачког одреда 

- Милете Крунића 

- Михајловачка 

- Мокринског одреда 

- Нишка 

- Његошева 

- Паланачка 

- Партизанска 

- Петровградског одреда 

- Првомајска 

- Проке Средојева 

- Радојке Димовић 

- Ресавска 

- Сарајевска 

- Славка Мунћана 

- Словачка 

- Стане Мошорински 

- Таковска 

- Тодора Манојловића 

- Уроша Калаузовића 

- Цара Душана 

- Цара Лазара 

 

Месна заједница "Доља-Црни Шор", са седиштем у Томићевој улици бр. 47А 

Месној заједници "Доља - Црни шор" припадају следеће улице: 

 

- Апатинска 

- Балканска 

- Банатска 

- Бирчанинова 

- Вишњићева 

- Вукашинова 

- Далматинска 

- Дане Пајића 

- Дудара 

- Ђурђа Смедеревца 

- Книћанинова 

- Кумановска 

- Марка Краљевића 

- Милетићева 

- Мите Милованова 
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- Николе Пашића-непарна страна 

- Петровачка 

- Принципова 

- Рељина 

- Темишварски друм-непарна страна 

- Томићева 

- Чарнојевићева 

 

Месна заједница "Доситеј Обрадовић", са седиштем у ул. Д. Обрадовића бб 

Месној заједници "Доситеј Обрадовић" припадају следеће улице: 

 

- Александра Белића 

- Бегејски ред (део од броја 53 до 63 у низу) 

- Београдска-парна страна 

- Бранковачка 

 

- Вардарска 

- Војводе Петра Бојовића 

- Деспота Стефана 

- Доситеја Обрадовића 

- Др Ђорђе Радић 

- Др Корнела Радуловића 

- Др Лазе Костића 

- Ђуре Јакшића 

- Житни Трг 

- Загребачка 

- Змај Јовина (део-до моста бр. 27, 29, 31, 40 и 42) 

- Ивана Милутиновића 

- Иве Војновића 

- Јована Трајковића 

- Југ Богдана 

- Камничка 

- Колубарска 

- Константина Данила 

- Косовска 

- Косте Николића 

- Коче Коларова 

- Марка Орешковића 

- Милева Марић Ајнштајн 

- Метохијска (бивша Франкопанова) 

- Николе Пашића-парна страна 

- Нушићева 

- Огњеслав Костовић 

- Павла Аршинова 

- Панчевачка 

- Пере Добриновића 

- Петра Драпшина 

- Подгоричка 

- Пожешка 
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- Проф. др. Тихомир Веребалов 

- Руже Шулман 

- Саве Ковачевића 

- Саве Текелије 

- Скробарска 

- Стевана Мокрањца 

- Торђанска 

- Тоше Јовановића 

- Травничка 

- Уроша Предића 

- Царице Милице (од броја 33 до 35 и од броја 30а до 38) 

- 4. Јула 

- Шећеранска 

 

Месна заједница "Жарко Зрењанин", са седиштем у ул. Жарка Зрењанина бр. 29 

Месној заједници "Жарко Зрењанин" припадају следеће улице: 

 

- Башаидска 

- Боре Микина 

 

- Босанска 

- Бошка Бухе 

- Бошка Мијатова 

- Бригадира Ристића (од броја 19 до пружног прелаза и од броја 16 до 22) 

- Насеље Бригадира Ристића (од броја 1 до 25) 

- Веселина Маслеше 

- Војвођанска 

- Воје Танкосића 

- Драгутиновачког одреда 

- Дунавска 

- Елемирски друм 

- Елемирски ред 

- Жарка Зрењанина 

- Жарка Миланкова 

- Железничка 

- Зеленгорска 

- Исидоре Секулић 

- Калваријска 

- Капетана Коче 

- Карађорђевачко-Александровачког одреда 

- Кикиндска 

- Косте Ђурића 

- Косте Туркуља 

- Куманског одреда 

- Личка 

- Меленачка 

- Меленачки друм 

- Милоша Црњанског (бивша северно од Кочине) 

- Милутина Суботина 
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- Мишарска 

- Моришка 

- 8. Марта 

- Патријарха Павла (бивша Штросмајерова) 

- Приштинска 

- Седме Војвођанске бригаде 

- 7. Јула 

- Славујска 

- Стевана Христића 

- Студеничка 

- Церска 

- Чаки Јожефа 

 

Месна заједница "Зелено поље", са седиштем у Барањској улици бр. 18 

Месној заједници "Зелено поље" припадају следеће улице: 

 

- Аугуста Цесарца 

- Багремова 

- Барањска 

- Бачка 

- Београдска-непарна страна 

 

- Владимира Роловића 

- Драгице Правице 

- Други ред иза Млекаре 

- Душка Трифуновића 

- Едуарда Ериоа 

- Ивана Мештровића 

- Јосифа Панчића 

- Кајмакчаланска 

- Клајнова 

- Лазаревачки друм 

- Ловачка 

- Миленка Бојанића 

- Милентија Поповића 

- Мирослава Антића 

- Мирослава Крлеже 

- Наде Димић 

- Олге Петров 

- Омладинских бригада 

- Оповачка 

- Пере Сегединца 

- Петра Ковалића 

- Петра Прерадовића 

- Први ред иза Млекаре 

- Раде Трнића 

- Радоја Домановића 

- Сремска 

- Стевана Јаковљевића 
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- Темишварски друм-парна страна 

- Темишварски друм I ред 

- Темишварски друм II ред 

- XIII Војвођанске бригаде 

- Уљарска 

- Фабрика станица 

- Хајдук Вељка 

- Херцеговачка 

- Царинска 

- Црногорска 

- Шумадијска 

 

Месна заједница "Мала Америка", са седиштем у улици Кеј 2. Октобра бр. 17 

Месној заједници "Мала Америка" припадају следеће улице: 

 

- Бегејски ред (од броја 1 до 49) 

- Гундулићева 

- Ђорђа Стратимировића 

- Ђуре Ђаковића 

- Змај Јовина (од броја 1 до 11 и од броја 2 до 28) 

- Јована Поповића 

- Кеј 2. Октобра 

- Народне омладине 

- Раде Кончара 

 

- Симина 

- Скадарска 

- Стевице Јовановића 

- Тамишка 

- Царице Милице (од броја 1 до 23 и од броја 2 до 18) 

- Шајкашка 

 

Месна заједница "Мужља", са седиштем у ул. Мађарске комуне бр. 59 

Месној заједници "Мужља" припадају следеће улице: 

 

- Алибунарски ред 

- Арањи Јаноша 

- Барток Беле 

- Белоцркванска 

- Бечејска 

- Бледска 

- Болманска 

- Бохињска 

- Братства и јединства 

- Браће Фогароши 

- Велебитска 

- Вереб Золтана 

- Винодолска 

- Врбаски ред 
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- Вршачка 

- Деги Јожефа 

- Динарска 

- Дожа Ђерђа 

- Доњи ред 

- Дравска 

- Дринска 

- Дурмиторска 

- Ђердапска 

- Жепчанска 

- Зрињи Миклоша 

- Јожеф Атиле 

- Кањишка 

- Кесег Лазара 

- Киш Ернеа 

- Киш Ференца 

- Козарачка 

- Корвин Ото 

- Которска 

- Кошут Лајоша 

- Кун Беле 

- Курунци Илеша 

- Ловћенска 

- Мадач Имреа-непарна страна 

- Мађарске комуне 

- Макарска 

- Моравска 

 

- Мункачи Михаља 

- Надежде Петровић (бивша Ријечка) 

- Ослобођења 

- Петефи бригаде 

- Победа 

- Ревес Антала 

- Савска 

- Салаши 

- Серво Михаља 

- Сивери Јаноша 

- Сомборска 

- Суботичка 

- Сунчана 

- Танчић Михаља 

- Тимочка 

- Тот Иштвана 

- Триглавска 

- Фејеш Кларе 

- Хуњади Јаноша 

 

Месна заједница "Никола Тесла", са седиштем у ул. Иве Лоле Рибара бр. 19 
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Месној заједници "Никола Тесла" припадају следеће улице: 

 

- Бранка Радичевића 

- Бригадира Ристића (од броја 2 до 14 и од броја 1 до 17) 

- Иве Лоле Рибара 

- Јована Рајића 

- Јована Цвијића 

- Македонска 

- Мирослава Тирше 

- Николе Тесле 

- Обала Соње Маринковић 

- Обилићева 

- Орлова 

- Петефијева 

- Савезничка 

- Солунска 

- Сремског фронта 

 

Месна заједница "Сава Ковачевић", са седиштем у ул. Михајла Предића бр. 19 

Месној заједници "Сава Ковачевић" припадају следеће улице: 

 

- Ади Ендреа 

- Барска (од броја 2 до 14 и од броја 1 до 27) 

- Бранка Сурле 

- Девет Југовића 

- 9. Маја 

- Дрварска 

- Ивана Мажуранића 

- Илинденска 

- Исидора Бајића 

 

- Јована Дучића 

- Крајишка 

- Мадач Имреа-парна страна 

- Мала улица 

- Мариборска 

- Матије Гупца 

- Михајла Предића 

- Младости 

- Мостарска 

- Петра Мећаве 

- Радноти Миклоша 

- Ратка Павловића 

- Ровињска 

- Руђер Бошковића 

- Селеши Барбаре 

- Скопска 

- Тетовска 

- Шафарикова 
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Месна заједница "Соња Маринковић", са седиштем у ул. Бул. Вељка Влаховића 

бр. 14 

Месној заједници "Соња Маринковић" припадају следеће улице: 

 

- Багљаш 

- Булевар Вељка Влаховића - парна страна 

- Васе Пелагића 

- Васе Стајића 

- Вељка Петровића 

- Гоце Делчева 

- Данила Киша 

- 20. Октобра 

- 9. Јануара 

- Димитрија Туцовића 

- Достојевског 

- Др Лазе Мијатова 

- Душана Васиљева 

- Здравка Челара (од броја 1 до 19 и од броја 2 до 20) 

- Ивана Горана Ковачића 

- Ивана Тургењева 

- Иве Андрића 

- Јанка Веселиновића 

- Јосипа Маринковића 

- Косте Абрашевића 

- Лава Толстоја 

- Меше Селимовића 

- Милана Станивуковића (од броја 1 до 25 и од броја 2 до 24) 

- Пап Павла 

- Слободана Пенезића 

- Стевана Алексића 

- Стражиловска (од броја 1 до 39 и од броја 2 до 32) 

- Хероја Пинкија 

 

 

Месна заједница "Центар", са седиштем у ул. Трг Др Зорана Ђинђића бр. 3 

Месној заједници "Центар" припадају следеће улице: 

 

- Булевар Милутина Милаковића 

- Вука Караџића 

- Гимназијска 

- Даничићева 

- Др Емила Гаврила 

- Др Зорана Каменковића 

- Др Славка Жупанског 

- Јеврејска 

- Карађорђев трг 

- Краља Александра I Карађорђевића 

- Краља Петра Првог 

- Милоша Великог 
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- Немањина 

- Обала пионира 

- Олге Убавић 

- Париске комуне 

- Пупинова 

- Руварчева 

- Сарајлијина 

- Светозара Марковића 

- Светосавска 

- Симе Матавуља 

- Скерлићева 

- Слободана Бурсаћа 

- Суботићева 

- Трг Др Зорана Ђинђића 

- Трг Слободе 

- Чика Симе Цуцића 

- Чонтикарска 

 

Месна заједница "Шумица", са седиштем у Топличиној улици бр. 27 

Месној заједници "Шумица" припадају следеће улице: 

 

- Балзакова 

- Боре Станковића 

- Бранка Миљковића 

- Бранка Ћопића 

- Ваљевска 

- Видаковићева 

- Видовданска 

- Волтерова 

- Добровољачка 

- Жике Грујина 

- Јесењинова 

- Лозничка 

- Маричка 

- Милана Радованчева 

- Милице Стојадиновић Српкиње 

- Молијерова 

 

- Недељка Барнића 

- Платонова 

- Призренска 

- Радничка 

- Синђелићева 

- Спасоја Стајића 

- Станоја Главаша 

- Стрелишна 

- Сутјеска 

- Топличина 

- Цетињска 
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- Цвете Живкова 

- Шабачка 

- Шекспирова 

- 6. Маја 

 

2) у осталим насељеним местима: 

 

- Месна заједница "Арадац", са седиштем у Арадцу, Трг Палих Бораца бр. 1 

 

- Месна заједница "Банатски Деспотовац", са седиштем у Банатском Деспотовцу, 

Душана Ћубића бб 

 

- Месна заједница "Бело Блато", са седиштем у Белом Блату, Иве Лоле Рибара бр. 

15 

- Месна заједница "Ботош", са седиштем у Ботошу, Тозе Марковића бр. 75 

 

- Месна заједница "Војвода Стеван-Книћанин", са седиштем у Книћанину, 

Карађорђева бр. 12 

 

- Месна заједница "Ечка", са седиштем у Ечки, Маршала Тита бр. 28 

 

- Месна заједница "Елемир", са седиштем у Елемиру, Жарка Зрењанина бр. 49 

 

- Месна заједница "Јанков Мост", са седиштем у Јанков Мосту, Земљорадничка 

бр. 7 

- Месна заједница "Клек", са седиштем у Клеку, Васе Мискина бб 

 

- Месна заједница "Златица", са седиштем у Лазареву, Главна бр. 18 

 

- Месна заједница "Лазарево", са седиштем у Лазареву, Иве Лоле Рибара бр. 51 

 

- Месна заједница "Лукино Село", са седиштем у Лукином Селу, Маршала Тита 

бр. 50 

- Месна заједница "Лукићево", са седиштем у Лукићеву, Бирчанинова бр. 44/А 

 

- Месна заједница "Меленци", са седиштем у Меленцима, Српских Владара бр. 

64 

- Месна заједница "Михајлово", са седиштем у Михајлову, Нови ред бб 

 

- Месна заједница "Орловат", са седиштем у Орловату, Трг Уроша Предића бр. 2 

 

-Месна заједница "Перлез", са седиштем у Перлезу, Краља Александра И 

Карађорђевића бр. 7 

 

- Месна заједница "Стајићево", са седиштем у Стајићеву, Милинка Ђорђевића бр. 

27 

- Месна заједница "Тараш", са седиштем у Тарашу, Маршала Тита бр. 57 

 

- Месна заједница "Томашевац", са седиштем у Томашевцу, Трг Слободе бр. 5 
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- Месна заједница "Фаркаждин", са седиштем у Фаркаждину, Трг Ослобођења 

бр. 17 

- Месна заједница "Чента", са седиштем у Ченти, Чарнојевића бр.19. 

 

 

Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне 

заједнице 

Члан 10. 

Поступак за образовање, односно укидање или промену подручја месне 

заједнице покреће се на образложени предлог најмање 10% бирача са пребивалиштем 

на подручју на које се предлог односи или најмање једне трећине одборника или 

Градског већа. 

Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних 

заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних 

заједница у нову месну заједницу. 

Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више 

постојећих месних заједница. 

Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја 

уколико се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју 

друге месне заједнице. 

Предлог из става 1. овог члана подноси се Градском већу. 

 

Саветодавни референдум 

Члан 11. 

Градско веће доставља Скупштини града предлог из члана 10. став 1. ове одлуке, 

а ако Градско веће није предлагач уз предлог се обавезно доставља и став Градског 

већа о предложеној промени. 

Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина града расписује саветодавни 

референдум за део територије града на који се предлог из члана 10. ове одлуке 

односи, у року од 30 дана од дана подношења предлога. 

На саветодавном референдуму грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на подручју за које је расписан саветодавни референдум, изјашњавају 

се да ли су ''за'' или ''против''предлога који се предлаже. 

У одлуци о расписивању саветодавног референдума, Скупштина града ће 

одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата референдума. 

Сматра се да су грађани подржали предлог за образовање, односно укидање или 

промену подручја месне заједнице, ако се за предлог изјаснила  већина од оних  који 

су гласали. 

Приликом утврђивања предлога одлуке којом се образује,односно укида или 

мења подручје месне заједнице, Градско веће ће водити рачуна о резултатима 

спроведеног саветодавног референдума. 

 

Мишљење Савета месне заједнице о промени подручја и укидању месне 

заједнице 

Члан 12. 

Градско веће је дужно да пре утврђивања предлога одлуке о промени подручја и 

укидању месне заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се 

предлог односи. 



 16

Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 дана од дана достављања 

нацрта одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице. 

Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се 

да је мишљење позитивно. 

 

 

II. ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Јавност рада 

Члан 13. 

Рад органа месне заједнице је јаван. 

           Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

- издавањем  билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката јавности и на други погодан начин; 

- организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом града,  одлукама 

органа града и овом Одлуком; 

- и на други начин утврђен Статутом месне заједнице и актима Савета месне 

заједнице. 

У месним заједницама основаним за више села, Савет месне заједнице је дужан 

да обезбеди постављање огласне табле у сваком од села. 

Месне заједнице своје информације и обавештења објављује и на језицима и 

писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 

 

Обавештавање путем интернет презентације и друштвених мрежа 

Члан 14. 

У циљу  остваривања  права  грађана  на истинито, потпуно и благовремено 

обавештавање  грађана  по питањима  од  значаја  за грађане месне заједнице, месна 

заједница може да отвори званичну интернет презентацију на којој ће објављивати  

информације, одлуке,  извештаје  и друге акте месне заједнице, као и  вести  од 

значаја  за  грађане  са подручја месне заједнице.   

Обавештења и вести из става 1. овог члана, могу се реализовати и путем 

друштвених мрежа. 

Месне заједнице своје информације и обавештења из става 1. и 2. ове одлуке 

објављује и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној 

употреби у месној заједници. 

 

 

III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  

Савет месне заједнице 

Члан 15. 

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју 

месне заједнице. 

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног 

гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са статутом месне 

заједнице и овом одлуком. 

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне 

заједнице који је навршио 18 година живота,  има право да бира и да буде биран у 

Савет месне заједнице. 
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За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно 

способан грађанин који има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је 

предложен за члана Савета месне заједнице. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бира Савет 

из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова 

савета месне заједнице.  

Савет месне заједнице има секретара, кога бира Савет по поступку утврђеним 

статутом месне заједнице, овом одлуком и Законом о раду. 

 

1.  Чланови Савета месне заједнице 

 

Број чланова Савета месне заједнице 

Члан 16. 

Савет месне заједнице може имати најмање 5 а највише 15 чланова. 

Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице. 

Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године. 

      

Територијални принцип 

Члан 17 

 Чланови Савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу. 

 

2.  Расписивање избора 

 

Члан 18. 

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине града. 

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

јединици. 

  

Рокови за расписивање избора 

Члан 19. 

Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 

дана пре краја мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више 

од 45 дана. 

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

када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи. 

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

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

председник Скупштине града мора прибавити сагласност Републичке изборне 

комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за Савет месне заједнице, пре 

доношења одлуке о расписивању избора. 

 

Право предлагања изборне листе за чланове Савета месне заједнице 

Члан 20. 

Изборну листу за чланове савета месне заједнице својим потписом овереним код 

органа надлежног за оверу мора да подржи најмање 20 грађана са пребивалиштем на 

подручју месене заједнице по кандидату са изборне листе. 

На изборној листи мора бити најмање једна трећина кандидата од укупног броја 

чланова Савета који се у месној заједници бира. 
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Ако је бирач потписао предлог за више предложених изборних листа као важећи 

сматраће се потпис на прихваћеном предлогу који је раније поднет. 

Предложени кандидати са изборних листа дају писану изјаву о прихватању 

кандидатуре. 

Изабрани кандидати 

Члан 21. 

Свакој изборној листи припада број мандата чланова савета месних заједница 

који је сразмеран броју добијених гласова. 

Изборна комисија утврђује број мандата који припада свакој изборној листи. 

У расподели мандата за чланове савета месних заједница учествују изборне 

листе које су добиле најмање 3% гласова од укупног броја гласова бирача који су 

гласали. 

Изборна комисија проглашава резултате и расподељује мандате за чланове 

савета месних заједница применом система највећег изборног количника. 

Мандати се распоређују тако што се укупан број гласова који је добила свака 

поједина изборна листа подели са бројем који одговара броју чланова савета. 

Тако добијени количници разврставају се по величини, а у обзир се узима 

онолико највећих количника колико се бира чланова савета месне заједнице. 

Свака изборна листа добија онолико мандата колико тих количника на њу 

отпада. 

Ако ниједна изборна листа није добила 3% гласова у подели мандата учествују 

све изборне листе. 

Мандати који припадају одређеној изборној листи додељују се кандидатима са те 

листе, према редоследу кандидата на изборној листи. 

У случају да на одређеној изборној листи нема толико предложених кандидата, 

на колико би по расподели мандата имали право, мандат се додељује изборној листи 

која има следећи највећи количник. 

 

IV. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 22. 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница, Бирачки одбори и 

Другостепена изборна комисија. 

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

закона и прописа донетих на основу закона, Статута града, одредаба ове одлуке и 

Статута месне заједнице. 

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

Сви органи и организације града дужни су да пружају помоћ органима за 

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

 

Изборна комисија 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

Члан 23. 

Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у 

даљем тексту: Изборна комисија) обавља послове који су одређени овом одлуком. 
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Састав Изборне комисије 

Члан 24. 

Изборну комисију чине председник и осам чланова које именује Скупштина 

града на предлог комисије за персонална питања. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града и који учествује 

у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године и могу бити поново 

именовани. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне 

комисије именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у 

струци. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици морају бити грађани који имају 

изборно право, као и пребивалиште на територији Града. 

 

Надлежност Изборне комисије 

Члан 25. 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне 

заједнице врши следеће послове: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у 

даљем тексту: Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за 

чланове савета месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву изборних листа; 

9) утврђује збирну изборну листу; 

10) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за 

бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима; 

11) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница; 

12) подноси извештај Скупштини града о спроведеним изборима за чланове 

савета месних заједница; 

Бирачки одбор 

Члан 26. 

Бирачки одбор ради у сталном саставу. 

Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и четири члана. 

Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 

Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана 

одређеног за одржавање избора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни 

грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији Града. 
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Члановима Бирачког одбора и њиховим заменицима престаје чланство у 

Бирачком одбору кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и  

именовањем за члана Изборне и Другостепене изборне комисије. 

 

Надлежност Бирачког одбора 

Члан 27. 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност 

гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у 

складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница и овом 

Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 

Ближа правила о раду бирачког одбора одређује Изборна комисија доношењем 

Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница, у року 5 дана од 

дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

Ограничења у именовању чланова бирачког одбора 

Члан 28. 

Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици имају мандат само за расписане  

изборе за члана Савета месне заједнице. 

Чланови и заменици чланова Изборне комисије и Другостепене изборне 

комисије не могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира 

на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у 

тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и 

лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и 

штићеника.  

Чланови и заменици чланова бирачког одбора не могу бити лица која су 

међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној 

закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим 

степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу 

усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.  

Ако је бирачки одбор састављен супротно одредби става 3. овог члана, бирачки 

одбор се распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачких одбора имају иста права и одговорности као и 

чланови које замењују. 

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

 

Замена члана бирачког одбора 

Члан 29. 

Замену члана бирачког одбора врши Изборна комисија најкасније два дана пре 

дана одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Изборна комисија ће 

по службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 28. oве одлуке. 

 

Другостепена изборна комисија 

Члан 30. 

Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на 

решење Изборне комисије. 
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Другостепену изборну комисију образује Скупштина града на предлог комисије 

за персонална питања. 

Другостепена изборна комисија се образује истовремено када и Изборна 

комисија. 

Рад Другостепене изборне комисије 

Члан 31. 

Другостeпену изборну комисију чине председник и четири члана. 

Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина града и 

који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања. 

Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова. 

Председник и секретар Другостепене изборне комисије морају да имају стечено 

високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање 

пет година радног искуства у струци. 

Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар, именују се на 

период од 4 године и могу да буду поново именовани. 

 

Стручна административна и техничка помоћ 

Члан 32. 

Градска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и 

техничку помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене 

изборне комисије и бирачких одбора. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ 

 

Рок за подношење изборних листа 

Члан 33. 

Изборна листа се подноси Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана 

одржавања избора у месној заједници. 

 

Садржина изборне листе 

Члан 34. 

   Изборна листа се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у 

писменој  форми. 

   Име и презиме кандидата са изборне листе наводи се на српском језику 

ћириличним писмом. 

       Име и презиме кандидата који припадају националним мањинама наводи се и на 

језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној 

заједници. 

Образац пријаве изборне листе 

Члан 35. 

Изборна листа подноси се на посебном обрасцу који садржи: 

1) Назив изборне листе 

2) Име и презиме првог кандидата са листе (носилац листе) 

3) Имена и презимена кандидата за чланове Савета месне заједнице, ЈМБГ, 

занимање, пребивалиште и адреса становања 
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 Уз изборну листу из става 1 овог члана подноси се и: писана сагласност носиоца 

листе да пристаје да буде нослиац листе, писана изјава сваког кандидата са изборне 

листе да прихвата кандидатуру за члана Савета месне заједнице, потврда о изборном 

праву за сваког кандидата са изборне листе за члана савета месне заједнице, потврда 

о пребивалишту за сваког кандидата са изборне листе за члана Савета месене 

заједнице, фотокопија важеће личне карте за сваког кандидата са изборне листе, 

списак бирача са овереним потписима који су подржали изборну листу.  

 Обрасце за подношење изборних листи прописује Изборна комисија Упутством 

за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, које је дужна да објави у 

року од пет дана од доношења одлуке о расписивању избора. 

 

Недостаци у изборној листи 

Члан 36. 

 Када Изборна комисија утврди да изборна листа није поднета благовремено, 

донеће одлуку о одбацивању изборне листе. 

 Када Изборна комисија утврди да изборна листа садржи недостатке који 

онемогућују његово проглашење, донеће у року од 24 часа од пријема изборне листе, 

закључак којим се носиоцу изборне листе налаже да, најкасније у року од 48 часова 

од часа достављања закључка, отклони те недостатке. У закључку се носиоцу изборне 

листе указује на начин отклањања недостатака. 

 Када Изборна комисија утврди да изборна листа садржи недостатке, односно ако 

утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном року, 

донеће у наредних 48 часова одлуку о одбијању изборне листе. 

 

Проглашење изборне листе 

Члан 37. 

 Изборна комисија проглашава изборну листу одмах по пријему предлога, а 

најкасније у року од 24 часа од пријема исте. 

 Одлуку о проглашењу изборне листе из става 1. овог члана Изборна комисија 

доставља кандидату без одлагања. 

 Носилац изборне листе може повући изборну листу најкасније до дана 

утврђивања збирне листе кандидата за члана Савета месне заједнице. 

 

Обустављање поступка избора  

Члан 38. 
 У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање 

кандидата од броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија 

доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за Савет месне заједнице. 

Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка 

из става 1. овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине 

града.  

 

VI. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

 

Садржина збирне изборне листе кандидата 

Члан 39. 

 Збирну изборну листу утврђује изборна комисија и она садржи све изборне 

листе са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и 

пребивалишту. 
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 Редослед изборних листа са именима свих кандидата, на збирној изборној листи 

утврђује се према редоследу њиховог проглашења. 

 Изборна комисија неће утврдити збирну изборну листу кандидата за чланове 

Савета месне заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова Савета 

месне заједнице који се бира. 

 Изборна комисија утврђује збирну изборну листу кандидата за чланове Савета 

месне заједнице и објављује их у ''Службеном листу града Зрењанина“, најкасније 10 

дана пре дана одржавања избора. 

 Изборна комисија је дужна да збирну изборну листу кандидата за чланове 

Савета месне заједнице објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној 

интернет презентацији Града. 

Изборна комисија је дужна да збирну изборну листу кандидата за чланове Савета 

месне заједнице објави и на језицима и писмима националних мањина који су у 

службеној употреби у месној заједници. 

 

 

VII. БИРАЧКА МЕСТА 

 

Надлежност за одређивање бирачких места 

Члан 40. 

 Изборна комисија одређује и оглашава у Службеном листу града Зрењанина и 

на огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима, 

најкасније 20 дана пре дана одржавања избора. 

Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са градском управом. 

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

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

за чланове Савета месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила 

Републичка изборна комисија, у складу са сагласношћу из члана 19. став 4.ове одлуке. 

  

Начин одређивања бирачких места 

Члан 41. 

    Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2500 бирача. 

   У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за гласање мање од 

100 бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, 

бирачима гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.  

   За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, 

адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту. 

 За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини града, а само 

изузетно и просторије у приватној својини. 

Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана 

Савета месне заједнице или члана његове породице. 

Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде 

приступачно особама са инвалидитетом. 

 

Гласање бирача 

Члан 42. 

На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само 

једанпут. 
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VIII. БИРАЧКИ СПИСКОВИ 

 

Упис и промене у бирачком списку 

Члан 43. 

Градска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши упис 

бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком 

списку, све до његовог закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања 

избора.  

Утврђивање и објављивање коначног броја бирача 

Члан 44. 

Изборна комисија утврђује и објављује у ''Службеном листу града Зрењанина“ 

коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким 

местима у месној заједници. 

 

 

IX. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 

 

Члан 45. 

Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом 

бирачког места на коме бирач гласа, врши градска управа. 

Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана 

одржавања избора у месној заједници. 

 

X. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Обезбеђивање изборног материјала 

Члан 46. 

Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и Градска 

управа за сваки бирачки одбор, у складу са Упутством за спровођење избора у 

месним заједницама.  

Употреба језика и писама 

Члан 47. 

Текст образаца за подношење изборне листе, текст збирне изборне листе 

кандидата, текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачког одбора 

и текст уверења о избору за члана Савета месне заједнице штампају се на српском 

језику, ћириличним писмом. 

Текст образаца за подношење изборне листе, текст збирне изборне листе 

кандидата, текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачког одбора 

и текст уверења о избору за члана Савета месне заједнице штампају се и на језицима 

и писмима националних мањина који су у службеној употреби у месној заједници. 

 

XI. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 

Домаћи и страни посматрачи 

Члан 48. 

  Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области 

заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране 

организације и удружења којa желе да прате рад органа за спровођење избора, 



 25

подносе пријаву Изборној комисији најкасније петнаест дана пре дана одржавања 

избора, на обрасцу који прописује Изборна комисија. 

  За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два 

посматрача. 

  За праћење рада појединих бирачких одбора посматрачи могу да пријаве 

највише једног посматрача. 

  

Овлашћење и акредитације посматрача 

Члан 49. 

  На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне 

комисије, односно бирачких одбора, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје 

одговарајуће овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора. 

  Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве 

чији посматрачи прате изборе. 

 

 

XII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

 

Члан 50. 

   Средства за спровођење избора финансирају се из буџета града и могу се 

користити за: 

           - набавку, штампање и превођење изборног материјала, 

           - накнаде за рад чланова Изборне комисије, 

           - накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије 

           - накнаде за рад чланова бирачких одбора, 

            - накнаде за рад запосленима у градској управи који су ангажовани на 

обављању послова спровођења избора за чланове Савета месне заједнице, 

           - набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, 

           - превозничке, ПТТ и друге услуге. 

   Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне 

комисије, председник и секретар Другостепене изборне комисије. 

 

 

XIII.  ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 

Право на заштиту изборног права 

Члан 51. 

Сваки бирач, кандидат за члана Савета месне заједнице и подносилац изборне 

листе има право на заштиту изборног права, по поступку утврђеном овом одлуком. 

 

Приговор Изборној комисији 

Члан 52. 

Бирач, кандидат за члана Савета месне заједнице и поднослиац изборне листе, 

има право да поднесе приговор Изборној комисији због неправилности у поступку 

кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања резултата избора. 

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно 

извршена радња или учињен пропуст. 
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Рок за одлучивање по приговору 

Члан 53. 

Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и 

доставити га подносиоцу приговора. 

Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу. 

  

Приговор против одлуке Изборне комисије 

Члан 54. 

Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној 

изборној комисији у року од 24 часа од достављања решења. 

Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, 

а најкасније у року од 12 часова све потребне податке и списе за одлучивање. 

Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору  

најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговра са списима. 

 

Одлука Другостепене изборне комисије 

Члан 55. 

Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или 

радњу у поступку подношења изборне листе, односно у поступку избора за члана 

Савета месне заједнице или ће поништити избор члана Савета месне заједнице. 

Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то 

дозвољава и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена 

изборна комисија може својом одлуком мериторно решити изборни спор. Одлука 

Другостепене изборне комисија у свему замењује поништени акт. 

Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана 

Савета месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, 

односно изборе понови у року од седам дана од утврђивања неправилности у 

изборном поступку, на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за спровођење 

избора. 

Поновне изборе расписује Изборна комисија. 

Поновни избори спроводе се по збирној изборној листи која је утврђена за 

изборе који су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у 

утврђивању изборне листе. 

У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по 

завршетку поновљеног гласања. 

  Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.  

 

 

XIV. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Конституисање Савета месне заједнице 

Члан 56. 

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата 

избора. 

 

Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице 

Члан 57. 

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета 

месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 10 дана од дана утврђивања 
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коначних резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији 

новоизабрани члан Савета. 

Конститутивном седницом председава најстарији члан Савета месне заједнице. 

Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног 

броја чланова Савета месне заједнице. 

 

Председник и заменик председника Савета месне заједнице 

Члан 58. 

Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају 

чланови Савета. 

 

Избор преседника и заменика председника Савета месне заједнице 

Члан 59. 

Председника Савета месне заједнице бира Савет на консистутивној седници из 

реда својих чланова, већином од укупног броја чланова Савета месне заједнице. 

Сваки члан Савета може предложити само једног кандидата за председника 

Савета месне заједнице. 

За председника Савета месне заједнице изабран је кандидат који је добио 

већину гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице. 

Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије 

потребну већину у другом кругу гласа се о два кандидата која су у претходном кругу 

имала највећи број гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног 

броја чланова Савета месне заједнице. 

Предсеник Савета месне заједнице ступа на дужност по објављивању резултата 

гласања и преузима вођење седнице. 

Заменика председника Савета месне заједнице бира Савет месне заједнице, на 

предлог председника Савета, већином гласова од укупног броја чланова Савета месне 

заједнице. 

Статутом месне заједнице детаљније се уређује поступак избора председника и 

заменика председника Савета месне заједнице. 

 

Примопредаја дужности 

Члан 60. 

Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у 

писменој форми изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама 

месне заједнице на дан примопредаје. 

 

XV. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 61. 

Савет месне заједнице: 

1) доноси статут месне заједнице; 

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

3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице 

4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне 

заједнице; 

5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 

подручју месне заједнице, а нарочито: 
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- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице, 

- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији 

месне заједнице,  

- у прикупљању и достављању надлежним републичким и градским органима, 

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

иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког 

интереса, 

- сарађује са органима града 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,   

-  развој пољопривреде на подручју месне заједнице,  

6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

града; 

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима 

која су од интереса за грађане месне заједнице, 

8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и 

спроводи закључке зборова грађана; 

9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради 

задовољавања заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне 

заједнице; 

10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних 

непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица; 

11) сарађује  са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на 

стварању услова за здравствену и ветеринарску заштиту, 

12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју, 

13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао 

мандат у случајевима из члана 69. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће 

иницијативу за избор новог члана Савета месне заједнице; 

14) доноси Пословник о свом раду; 

15) стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог; 

16) утврђује услове коришћења пашњака и утрина; 

17) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом 

општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима. 

 

Поверавање појединих изворних послова месним заједницама 

Члан 62. 

Одлуком Скупштине града, у складу са законом, може се појединим или свим 

месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Града 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. 

 

Ангажовање чланова Савета месне заједнице 

Члан 63. 

Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и чланова 

других органа месне заједнице на пословима из члана 61. ове oдлуке не подразумева 

стварање додатних финансијских обавеза месној заједници. 
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Запослени у месној заједници 

Члан 64. 

За обављање послова наведених у члану 60. oве одлуке, месна заједница може да 

запосли лице које заснива радни однос у месној заједници, у складу са законом, 

одлукама града и финансијском плану месне заједнице.  

У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за 

запошљавање, да ли је потребно запошљавање лица на неодређено или одређено 

време или путем другог облика радног ангажовања, као и укупно потребан износ 

средстава за плате. 

Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне заједнице.  

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

заједнице. 

 

Распуштање Савета месне заједнице 

Члан 65. 

Савет месне заједнице може се распустити ако: 

1) не заседа дуже од три месеца; 

2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања 

коначних резултата избораза чланове савета месне заједнице или од дана његовог 

разрешења, односно подношења оставке; 

3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине града. 

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на 

предлог Градског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне 

заједнице. 

 Председник Скупштине града, расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 

15 дана од ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од 

датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 

дана.  

  

Повереник општине 

Члан 66. 

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне 

заједнице обавља повереник града кога именује Скупштина града, истовремено са 

доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице. 

 

Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних 

послова 

Члан 67. 

Градска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административно-

техничких и финансијско-материјалних послова. 

 

Организовање рада Градске управе у месној заједници 

Члан 68. 

За обављање одређених послова из надлежности  градске управе, посебно у вези 

са остваривањем права грађана, може се организовати рад Градске управе у месним 

заједницама. 

Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује 

градоначелник на предлог начелника Градске управе. 
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XVI. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

Престанак мандата члану Савета месне заједнице 

Члан 69. 

Члану Савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је 

изабран: 

1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице; 

2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у 

трајању од најмање шест месеци; 

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 

5) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице; 

6) подношењем оставке; 

 

Оставка члана Савета месне заједнице 

Члан 70. 

Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а 

између две седнице подноси је у форми писане изјаве. 

После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој 

седници (усмена оставка) или на првој наредној седници (писана оставка)  констатује 

да је члану Савета престао мандат и о томе одмах обавештава председника 

Скупштине града. 

 

 

XVII. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА 

 

Члан 71. 

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у 

циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице. 

 

XVIII. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Финансирање месне заједнице 

Члан 72. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

- средстава утврђених одлуком о буџету града, посебно за сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари својом активношћу; 

-других средстава за рад месне заједнице прописаних законом. 

 

Финансијски план и завршни рачун 

Члан 73. 

Савет месне заједнице доноси финансијски план у складу са буџетом Града. 

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 Града. 
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На финасијски план месне заједнице сагласност даје градско веће, у складу са 

одлуком о буџету. 

Савет месне заједнице  усваја завршни рачун по истеку калeндарске године. 

Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној 

интернет презентацији града и месне заједнице. 

Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне 

заједнице. 

Извештај о раду месне заједнице 

Члан 74. 

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

градском већу извештај о свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и 

извештај о коришћењу средстава које им је Град пренео. 

Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше градска 

управа, као и буџетска инспекција града. 

 

Захтев за обезбеђење финансијских средства 

Члан 75. 

На захтев Градског већа или другог надлежног органа града, Савет месне 

заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење 

финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди Градска управа, у 

поступку припреме Одлуке о буџету за наредну годину. 

 

XIX. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И  

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Сарадња са другим месним заједницама 

Члан 76. 

Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса 

са другим месним заједницама на територији града, друге општине/града или друге 

државе. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси Савет месне заједницеи 

доставља је Градском већу. 

 

Сарадња са градом и њеним институцијама 

Члан 77. 

Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Градом и његовим органима, 

јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са 

територије града. 

 

Сарадња са удружењима  

Члан 78. 

Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим 

организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана. 

 

XX. НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

Члан 79. 

Градско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта 
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месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са 

Уставом или законом.  

Градоначелник дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за 

који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу 

објављивањем у Службеном листу града Зрењанина. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако градско веће у року од пет 

дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта. 

 

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера 

Члан 80. 

Када градско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са 

статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим прописом Града, указаће на 

то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера. 

Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог 

члана, градоначелник ће поништити општи акт месне заједнице решењем које ступа 

на снагу објављивањем у Службеном листу града Зрењанина. 

Градско веће, предлаже Градоначелнику обустављање финансирања активности 

месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са 

финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 

 

XXI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Правни континуитет месних заједница 

Члан 81. 

Месне заједнице основане у складу са Одлуком о месним заједницама (Службени 

лист Града Зрењанина број 32/2019 и 33/2020) настављају са радом и дужне су да у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке ускладе своје статуте са 

Статутом града и овом Одлуком. 

 

Спровођење нових избора за Савете месних заједница 

Члан 82. 

Избори за Савет месне заједнице, у складу са овом Одлуком и усклађеним 

статутом месне заједнице, спровешће се од наредних редовних избора за чланове 

Савета месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. овог члана, Савет месне заједнице наставља са 

радом до истека мандата.  

Изузетно, у месним заједницама у којима наредни редовни избори за чланове 

савета месних заједница треба да се одрже у 2022. години одржаће се најкасније у 

року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

 

Престанак важења Одлуке о месним заједницама 

Члан 83. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним 

заједницама ("Службени лист Града Зрењанина број 32/19 и 33/20). 
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Ступање на снагу 

Члан 84. 

Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:                                                                                        

Дана:                                                                                                

З Р Е Њ А Н И Н                

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                 Чедомир Јањић 
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О б р а з л о ж е њ е  
                                    

 Чланом 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 – други 

закон, 47/18 и 111/21 – други закон) прописано је да Скупштина општине доноси 

прописе и друге опште акте у складу са законом, а чланом 66. став 3. да се одредбе 

овог Закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину. 

Чланом 72. наведеног Закона утврђено је да се ради задовољавања потреба и интереса 

локалног становништва у селима оснивају месне заједнице и други облици месне 

самоуправе, као и да се исте могу образовати и у градским насељима (кварт, четврт, 

рејон и сл) и да се месна заједница може оснивати и за два или више села, а чланом 

74. став 1. истог Закона да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом 

општине, односно града, утврђују послови које врши месна заједница, органи и 

организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и других 

органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за 

рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 

 Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, број 

17/20 - пречишћен текст) прописана је да надлежност Скупштине града, а чланом 128. 

став 1. да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

Доношењу Одлуке о месним заједницама приступило се из потребе бољег рада и 

функционисања месних самоуправа и усклађивању исте са Законом о локалној 

самоуправи.  

Ова oдлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина'' из разлога хитности. 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

месним заједницама, у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

                                                                               ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА 

                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА                  
                                                                                        Сања Бурсаћ 

  

                          


