
На  основу  члана  39. тачка  8. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  72. Закона  о  локалној  самоуправи  
( Службени  гласник  РС  бр! 129/07, 83/14 - Др. закон , 101/16 - др. закон, 47/18 и  11/21 - 
др. закон ) Скупштина  Града  Новог  Сада, на  ххјјј  седници  од  23. децембра  2021. године, 
доноси  

одлуку  
О  МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

І. ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ  

Чла ii 1. 

Одлуком  о  месним  заједницама  уређује  се  образовање , односно  укидање  или  
промена  подручја  месне  заједнице , правни  статус  месне  заједнице , имовина  месне  
заједнице , права  и  дужности  месне  заједнице , број  чланова  савета, надлежност  и  начин  
одлучивања  савета  месне  заједнице , поступак  избора  чланова  савета  месне  заједнице , 
органи  за  спровођење  избора, 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  заједницама , 
поступак  за  оцену  уставности  и  законитости  аката  месне  заједнице , заштита  права  у  току  
избора , као  и  друга  питања  од  значаја  за  рад  и  функционисање  месвих  заједница  на  
територији  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : Град). 

Члан  2. 

Месне  заједнице  образују  се  ради  задовоњавања  потреба  и  интереса  од  
непосредног  значаја  за  грађане  са  одређеног  подручја . 

Месна  зајед lІица  може  се  основати  за  једно, два  или  више  населених  места, део  
насејеног  места, градску  четврт, рејон, који  представлају  просторну , функционалну  и  
урбанистичку  целину  и  где  постоји  међусобна  интересна  повезаност  грађана  и  могућност  
њиховог  организовања . 

Члаи  3. 

Месна  заједница  има  својство  правног  пица  у  оквиру  права  и  ду)кности  утврђених  
Статутом  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : Статут  Града) и  овом  одлуком . 

Месна  заједница  има  рачун  отворен  код  Управе  за  трезор. 

Члаи  4. 

Месна  заједница  има  свој  статут. 
Статутом  месне  заједнице  уређује  се: број  чланова  савета  месне  заједнице , услови  

за  избор  предссдника , заменика  председника , секрстара  и  замсника  секретара  савета  



2 

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. 

Члан  5. 

Председник  савета  месне  заједнице  представ.ња  и  заступа  месну  заједницу  и  
наредбодавац  је  за  извршење  финансијског  плана! 

Члан  б. 

Месна  заједница  има  печат. 
одлуку  о  изгледу, садржини  и  начину  употребе  печата  доноси  савет  месне  

заједнице . 

Члан  7. 

Месна  заједница  има  право  коришћења  на  непокретностима  у  јавној  својини  Града  
и  користи  их  у  складу  са  законом , одлукама  Скуппітине  Града  Новог  Сада  (у  дањем  
тексту : Скупштина  Града) и  статутом  месне  заједнице . 

Члан  8. 

На  територији  Града  образованоје  47 месних  заједница . 

У  Новом  Саду  образованаје  З  1 месна  заједница , и  то: 

І  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,житни  трг  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Булевара  
кра.ња  Петра  І, од  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења  до  Улице  Крањевића  Марка, 
десном  страном  дела  Улице  Кра.њевића  Марка  до  Улице  Змај  Огњена  Вука, десном  
страном  Улице  Змај  Огњена  Вука  до  Улице  војводе  НЈупњикца , десном  страном  дела  
Улице  војводе  Шупњикца  до  Кисачке  улице, десном  страном  дела  Кисачке  улице  до  
Улице  Јована  Суботића, деснQм  страном  Улице  Јована  Суботића, десном  страном  
Шафарикове  улице, десном  страном  Успенске  улице  до  Јеврејске  улице, десном  страном  
дела  Јеврејске  улице  до  Булевара  ослобођења , десном  страном  дела  Булевара  ослобођења  до  
Булевара  кра.ња  Петра  L 

11 МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,СТАРИ  ГРАД  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Трга  Тозе  
Марковића  од  раскрснице  са  Темеринском  улицом , десном  страном  Паніићеве  улице, 
десном  страном  дела  Улице  Златне  греде, десном  страном  даничићеве  улице, десном  
страном  Трга  Рпублике, десном  страном  Улице  Милоша  Бајића, до  раскрснице  са  
Београдским  кејом, левом  страном  дела  Београдског  кеја  до  Трга  незнаногјунака , десном  
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страном  Трга  незнаног  јунака , десном  страном  Булевара  Михајла  Пупина, десном  
страном  Успенске  улице , десвом  страном  Шафарикове  улице, десном  страном  Улице  
Јована  Суботића, до  раскрснице  са  Темеринском  улицом . 

111 МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ПРВА  ВОЈВОЂАНСКА  БРИГАДА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Јеврејске  улице  од  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења  до  Булевара  Михајла  Пугіина , 
десном  страном  дела  Булевара  Михајла  Пупина  до  раскрснице  са  Улицом  Жарка  
Зрењанина , десном  страном  дела  Улице  Жарка  Зрењанина , десном  страном  
Стражиловске  улице  до  раскрснице  са  Булеваром  цара  Лазара, десном  страном  дела  
Булевара  цара  Лазара  до  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења  и  десном  страном  дела  
Булевара  ослобођења  до  раскрснице  са  Јеврејском  улицом . 

1у  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,СОЊА  МАРИНКОВИЋ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  Михајла  Пупина  од  раскрснице  са  Улицом  Жарка  Зрењанина  до  Кеја  жртава  
рације , левом  страном  Кеја  жртава  рације  до  раскрснице  са  Булеваром  цара  Лазара, 
десном  страном  дела  Булевара  цара  Лазара  до  Стражиловске  улице, десном  страном  
Стражиловске  улице, десном  страном  дела  Улице  Жарка  Зрењанина  до  раскрснице  са  
Булеваром  Михајла  Пупина. 

У  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ЛИМАН  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  цара  Лазара  од  раскрснице  са  Фрушкогорском  улицом  од  обале  дунава , обалом  
дунава  до  објекта  Сд  данубиус  и  скреће  десно  до  Истарског  кеја, десном  страном  дела  
Истарског  кеја  до  Фрушкогорске  улице, десном  страном  Фрушкогорске  ynuііe до  
раскрснице  са  Булеваром  цара  Лазара. 

уІ  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,БОШКО  БУХА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  цара  Лазара  од  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења , десном  страном  
ФруІігкогорске  улице  до  Истарског  кеја, левом  страном  дела  Истарског  кеја, у  дужини  од  
300 метара  скреће  десно  до  обале  дунава , обухватајући  купалиште  Штранд  и  објекте  сд  данубиус , обалом  дунава  до  Булевара  ослобођења  и  десном  страном  дела  Булевара  
ослобођења  до  раскрснице  са  Булеваром  цара  Лазара. 

ујј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ЛИМАН  Јјј  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Булевара  
ослобођења  од  раскрснице  са  Булеваром  цара  Лазара  до  обале  дунава, десном  страном  
дела  обале  дунава, десном  страном  дела  обаде  дунава  до  продужетка  Балзакове  улице, 
десном  страном  Балзакове  улице  до  Булевара  цара  Лазара, десном  страном  дела  Булевара  
цара  Лазара  до  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења . 
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VIIІ  MECHA ЗАЈЕДНИЦА  ,,ОСТРВО  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  чије  границе  иду  левом  страном  дела  
Улице  Народног  фронта  од  Балзакове  улице  (почетна  тачка) до  Улице  Симе  Матавуња , 
левом  страном  Улице  Симе  Матавуња  до  дунава, пресеца  Дунавац  обухнатајући  
Рибарско  острво , Бродоградилиште  ІНови  саді  и  зимовник , левом  страном  дела  обале  
дунава  до  дунавца , левом  страном  дела  обале  дунавца  до  продужетка  Балзакове  улице  и  
левом  страном  Балзакове  улице  до  раскрснице  са  Улицом  Народног  фронта . 

IХ  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ИВО  АНдРИЋ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Улице  Народног  фронта, код  раскрснице  Балзакове  улице, левом  страном  дела  Улице  
Симе  Матавуња  до  Булевара  цара  Лазара , десном  страном  дела  Булевара  цара  Лазара. 
десном  страном  дела  Балзакове  улице  до  раскрснице  са  Улицом  Народног  фронта. 

Х  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ВЕРА  ПАВЛОВИЋ  

Подруф  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  ослобођења  од  раскрснице  са  Футошком  пијацом  до  Булевара  цара  Лазара, 
десном  страном  дела  Булевара  цара  Лазара, до  Толстојеве  улице, десном  страном  
Толстојеве  улице, до  Нове  улице, десном  страном  дела  Нове  улице  скреће  десно  баштама  
између  Улице  Мише  Димитријевића  и  Толстојеве , пресеца  Пушкинову  улицу , границом  
између  парцела  1329/2, 1303, до  парцеле  1325, десном  страном  парцеле  1325, између  
парцела  1320 и  1311 и  1316 и  1315, десном  страном  парцеле  1325, између  парцела  1320 и  
13 1 1 и  13 16 и  13 15 избија  на  Гогоњеву  улицу, пресеца  Гогоњеву  улицу  и  пролази  између  
парцела  1109 и  1110 до  парцеле  1114/1, десном  страном  парцеле  1114 /1 до  Улице  Мише  
димитријевића . продужава  десном  страном  дела  Улице  Мише  димитријевића  до  Улице  
браће  Рибникар , скреће  лево  и  левом  страном  дела  Улице  браће  Рибникар  до  границе  
између  парцела  1089/1 и  1097/1 до  парцеле  1088, десном  страном  парцеле  1097/1 до  
парцеле  1080, десном  страном  парцеле  1080 до  Улице  дожа  Ћерђа, десном  страном  дела  
Улице  дожа  Ћерђа  до  Трга  7. јула, десном  страном  Трга  7. јула  до  Футошке  пијаце , 
десном  страігом  Футошке  пијаце  до  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења! 

Хі  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,7. ЈУЛВ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  револуције , до  Трга  7. јула, левом  страном  Трга  7. јула  до  Улице  дожа  Ћерђа, 
левом  страном  дела  Улице  дожа  Ђерђа  до  парцеле  1080, левом  страном  парцеле  1080, 
левом  страном  парцеле  1097/1 до  Улице  браће  Рибникар , десном  страном  дела  Улице  
браће  Рибникар , левом  страном  Улице  Мише  димитријевића , до  парцеле  1114/1, левом  
страном  парцеле  1114/1 пролази  између  парцела  1109 и  1110 до  Гогоњеве  улице, пресеца  
Гогоњеву  улицу  и  пролази  између  парцеле  13 15 и  l 3 16 и  парцела  1320 и  ј  3  1 1 до  парцеле  
1326, левом  страиом  парцеле  1325, пролази  границом  парцеле  1329/1, 1305, 1329/2 и  1303 
до  Пушкинове  улице, пресеца  Пушкинову  улицу, границом  између  парцеле  1440 и  1441 и  
дање  наставња  баштом  између  Улице  Мише  димитріевића  и  Толстојеве  до  I-Iове  улице, 
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пресеца  Нову  улицу  скреће  лево  десном  страном  Нове  улице  до  Толстојеве , продужава  
десном  страном  дела  Толстојеве  улице  до  Булевара  цара  Лазара, десном  страном  дела  
Булевара  цара  Лазара  до  Улице  Новака  Радоњића, десном  страном  улице  Новака  
Радоњића  до  Булевара  револуције . 

ХІј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ЈУЖНИ  ТЕЛЕП  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Сомборске  улице  од  раскрснице  са  Улицом  Јожефа  Атиле, десном  страном  дела  Улице  
Симе  Матавула  затим  поред  бродоградилишта , пресеца  дунавац  до  обале  дунава, 
десном  страном  дела  обале  дунава  до  границе  са  Катастарском  општином  Ветерник, 
границом  Катастарске  општине  Ветерник, до  Улице  Хероја  Пинкија, десном  страном  
дела  Шумске  улице  до  Улице  Станоја  Главаша , улицом  Станоја  Главапіа  (ове  стране ) до  
Улице  Ватрослава  Јагића, делом  Улице  Ватрослава  Јагића  (ове  стране) до  Улице  Ћирила  
и  Методија, делом  Улице  Ћирила  и  Методија  (ове  стране) до  Улице  Јожефа  Атиле. 
Улицом  Јожефа  Атиле  (обе  стране ) до  раскрснице  са  Сомборском  улицом . 

хІјј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,БРАТСТВО  ТЕЛЕП  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  левом  страном  дела  
Футошког  пута  до  раскрснице  са  Гјлирском  улицом  до  раскрснице  са  Шумском  улицом, 
левом  страном  дела  Шумске  улице  до  раскрснице  са  Улицом  Станоја  Главаша, границом  
башта  дуж  Улице  Ватрослава  Јагића, до  раскрснице  са  Улицом  Ћирила  и  Методија , 
границом  башта  дуж  Улице  Ћирила  и  Методија  до  раскрснице  са  Улицом  Јожефа  Атиле, 
границом  башта  дуж  Улице  Јожефа  Атиле  до  бивше  трасе  Сомборске  пруге, леном  
страном  дела  бивше  трасе  Сомборске  улице, до  граница  башта  између  Илирске  улице, 
Улице  Косте  Абрашевића , границом  башта  између  Илирске  улице  и  Улице  Косте  
Абрашевића  до  Футошког  пута. 

хју  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,НИКОЛА  ТЕСЛА  - ТЕЛЕП  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  
Футошког  пута  од  раскрснице  са  Илирском  улицом  до  раскрснице  са  Улицом  Полгара  
Андраша, десном  страном  Улице  Полгара  Андраша, до  бивше  трасе  Сомборске  пруге, 
десном  страном  бивше  трасе  Сомборске  пруге  до  границе  башта  између  Улице  Косте  
Абрашевића  и  Илирске  улице  до  Футошког  пута. 

ху  МЕСИА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ГАВРИЛО  ГЈРИНЦИП  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  левом  страном  Улице  
Радомира  Радујкова  Раше  од  раскрснице  са  Улицом  Веселина  Маслеше, левом  страном  
Улице  Јована  дучића  до  границе  са  Катастарском  општином  Ветерник, границом  
Катастарске  општине  Ветерник  до  Футошког  пута, левом  страном  Футошког  пута  до  
раскрснице  са  Улицом  Веселина  Маслеше, левом  страном  Улице  Веселина  Macnenіe до  
раскрснице  са  Улицом  Радомира  Радујкова  Раше. 
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хуј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,БИСТРИЦА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Улице  
Радомира  Радујкова  Раше  од  раскрснице  са  Улицом  Веселина  Маслеше, десном  страном  
Улице  Јована  дучића  до  границе  са  Катастарском  општином  Ветерник , границом  
Катастарске  општине  Ветерник  до  Булевара  војводе  Степе, Булеваром  војводе  Степе  до  
раскрснице  са  Улицом  Веселина  Маслеше , десном  страном  Улице  Веселина  Маслеше  до  
раскрснице  са  Улицом  Радомира  Радујкова  Раше. 

ХУІІ  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,АДИЦЕ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  границом  Катастарске  
општине  Нови  Сад  Н  и  Катастарске  општине  Ветерник  од  камене  белеге  број  4 која  се  
налази  на  североисточној  граници  парцеле  број  3738 КО  Ветерник, затим  границом  
Катастарске  општине  Нови  Сад  11 и  Катастарске  општине  Ветерник, па  све  до  тромеђе  
катастарских  општина  Нови  Сад  11, Сремска  Каменица  и  Ветерник, дале  гіродужава  до  
средине  дунава, односно  тромеђе  катастарских  општина  Сремска  Каменица , Лединци  и  
Ветерник , скреће  десно  средином  дунава, односно  границом  катастарских  оіјштина  
Ветерник  и  Лединци , гта  све  до  тромеђе  катастарских  општина  Лединци , Раковац  и  
Ветерник , затим  продужава  средином  дунава  до  пресека  продужетка  насипа  са  
граничном  линијом  катастарских  опџјтина  Раковац  и  Ветерник , скреће  десно  до  насипа, 
парцела  број  4279, затим  десном  страном  експропријације  насипа, парцелни  број  4279, па  
све  до  пута  Бачка  Паланка-Нови  Сад, скреће  десно, десном  страном  експропријације  пута  
Бачка  Паланка-Нови  Сад, парцелни  број  4294, па  све  до  камене  белеге  број  14. 

ХУІIІ  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Улице  Корнелија  Станковића  од  раскрснице  са  Улицом  Миленка  Грчића  до  Улице  
Веселина  Маслеше , левом  страном  дела  Улице  Веселина  Маслеше  до  границе  
катастарских  општина  Нови  Сад  ІV Нови  Сад  І, границом  катастарских  општина  Нови  
Сад  ІV Нови  Сад  І, затим  продужетком  Булевара  војводе  Степе  до  границе  Катастарсј(е  
општине  Ветерник, делом  границе  катастарских  општина  Нови  Сад  ІV - Ветерник  до  
тромеђе  катастарских  општина  Нови  Сад  ју  - Ветерник  - Футог, скреће  на  исток  
границом  КО  Ветерник  и  Нови  Сад  ју, скреће  на  северозапад  по  источној  граници  
поњског  пута, парцела  број  10227 дојужне  регулације  бетонског  пута, по  којој  скреће  на  
југоисток  до  западне  границе  мелиорационог  канала  по  којој  скреће  на  североисток , 
обухвата  војни  комплекс  југовићевоіі  и  избија  на  западну  регулацију  Булевара  Европе , 
пресеца  га  до  северне  границе  канала  парцела  3532, северном  границом  канала, до  
Авијатичарске  улице, десном  страном  Улице  Бошка  Вребалова , десном  страном  Улице  
Миленка  Грчића  до  раскрснице  са  Улицом  Корнелија  Станковића . 

ХIХ  МЕСНА  ЗАЈЕдНИЦА  ,,РАДНИЧКИ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  до  раскрснице  Улице  
Миленка  Грчића, од  раскрснице  са  Улицом  Корнелија  Станковића , десном  страном  
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Улице  Бошка  Вребалова  до  Авијатичарске  улице, десном  страном  канала  парцела  3532 до  
границе  катастарских  општина  Нови  Сад  јУ  - Нови  Сад  Ј, пресеца  Булевар  Европе  до  
његове  западне  регулације , а  затим  по  јужној  регулацији  пруге  Нови  Сад—Суботица  до  
границе  катастарских  општина  Нови  Сад  ІУ  - Руменка, пресеца  пругу  и  дае  истом  
границом  катастарских  општина  до  Канала  дунав—Тиса—дунав11 , десном  страном  
експропријације  дела  Канала  Дунав—Тиса—дунав  до  Међународног  пута, десном  
страном  Међународог  пута  до  Трга  мира, десном  страном  Трга  мира, десном  страном  
дела  Улице  Паје  Марковића  до  путничке  Железничке  станице , десном  страном  
експропријације  железничке  пруге  до  Улице  Корнелија  Станковића  до  раскршћа  са  
Улицом  Миленка  Грчића . 

ХХ  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ДЕТЕЛИНАРА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Улице  
Корнелија  Станковића  од  раскрснице  са  Улицом  Веселина  Маслеше  до  Руменачке  улице, 
десном  страном  дела  Руменачке  улице, десном  страном  Хајдук  Вењкове  улице, десном  
страном  дела  Булевара  Револуције  до  трасе  бивше  железничке  ііpyre за  Суботицу  и  
десном  страном  Улице  Веселина  Маслеше  до  раскрснице  са  Улицом  Корнелија  
Станковића . 

Ххј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,НАРОДНИ  ХЕРОЈИ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  ослобођења  од  раскрснице  са  Булеваром  крања  Петра  І  до  раскрснице  са  
Футошком  пијацом , десном  страном  Футошке  пијаце, десном  страном  дела  Булевара  
Јаше  Томића  до  Хајдук  Вењкове  улице, десном  страном  Хајдук  Вењкове  улице  и  десном  
страном  дела  Булевара  крајва  Петра  ј  до  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења . 

ХХјј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ОМЛАДИНСКИ  ПОКРЕТ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  крања  Петра  ј  од  раскрснице  са  Булеваром  ослобођеј bа  десном  страном  дела  
Руменачке  улице  до  Улице  Корнелија  Станковића , десном  страном  дела  Улице  Корнелија  
Станковића  до  железничке  пруге  Нови  Сад—Суботица, левом  страном  експропријације  
дела  ?келезничке  пруге  Нови  Сад—Суботица  до  Кисачке  улице, левом  страном  дела  
Кисачке  улице, до  Булевара  Јаше  Томића, десном  страном  дела  Булевара  Јаше  Томића  до  
Булевара  ослобођења , левом  страном  дела  Булевара  ослобођења  до  раскрснице  са  
Булеваром  крања  Петра  І . 

ХХјјј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,САВА  КОВАЧЕВИЋ  

Подручје  месне  зајед iiице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Булевара  ослобођења  од  раскрснице  са  Булеваром  крања  Петра  і  до  Булевара  Јаше  
Томића, десном  страном  дела  Булевара  Јаше  Томића  до  Кисачке  улице, десном  страном  
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дела  Кисачке  улице  до  Улице  Змај  Огњена  Вука, десном  страном  Улице  Змај  Огњена  
Вука, десном  страном  Булевара  крања  Петра  І  до  раскрснице  са  Булеваром  ослобођења . 

ххју  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ДУНАВ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страиом  дела  
Улице  Марка  Мињанова  од  раскрснице  са  Косовском  улицом  до  Београдског  кеја, десном  
страном  дела  Београдског  кеја  до  Улице  Милоша  Бајића, десном  страном  Улице  Милоша  
Бајића  до  Трга  Републике, десном  страном  Трга  Републике , десном  страном  дела  
даничићеве  улице  до  Косовске  улице, десном  страном  Косовске  улице  до  раскрснице  са  
Улицом  Марка  Мињанова . 

хху  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ПОДБАРА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  левом  страном  дела  
експропријације  железничке  пруге  Нови  Сад-Београд  од  раскрснице  Темеринске  улице  
до  дунава, десном  страном  дела  обале  дунава  до  Београдског  кеја, десном  страном  
Улице  Марка  Мињанова  до  Косовске  улице, десном  страном  дела  Косовске  улице  до  
данчићеве  улице, десном  страном  дела  даничиhеве  улице, десном  страном  дела  Улице  
Милана  Видаковића  до  Улице  3латне  греде, левом  страном  дела  Улице  Златне  греде  до  
Пашићеве  улице, левом  страном  Пашићеве  улице  до  Улице  Матице  српске , левом  
страном  Трга  Тозе  Марковића  до  Темеринске  улице, десном  страном  дела  Темеринске  
улице  до  железничке  пруге. 

xxvi MECHA ЗАЈЕДНИЦА  ,,СЛАНА  БАРА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  Новог  Сада  ограничен  левом  
страном  дела  Приморске  улице  од  раскрснице  Међународног  пута  до  Темеринског  пута, 
левом  страном  дела  Темеринског  пута  до  Улице  Паје  Радосавњевића , левом  страном  
Улице  Паје  Радосавњевића  до  Омладинске  улице, пресеца  Омладинску  улицу, затим  
границом  између  парцела  877, 875, 874, пресеца  Липарску  улицу, затим  продужава  
границом  између  парцела  910, 911 и  927, 926, до  Клисанског  пута, пресеца  Клисански  
пут, затим  продужава  између  парцела  949/4, 954/4, 949/3, 954/1, 949/1 и  953/11, 950/2 до  
Катастарске  општине  Нови  Сад  І V, затим  продужава  дање  између  парцела  352 и  351/1 до  
пута  (парцеле  835/1), левом  страном  парцеле  835/1 до  поњског  пута  (парцела  838) левом  
страном  поњског  пута  (парцела  838) до  парцеле  283/1, затим  скреће  лево  између  парцела  
296/1 и  283/1. до  парцеле  296/4, затим  десном  страном  парцела  283/3, 284/3, 285/3, 286/3, 
287/3, 288/3, 289/3, 290/2 и  291/2 и  десном  страном  парцеле  2319 до  железничке  пруге  
Нови  Сад-Суботица, левом  страном  дела  експропријације  пруге  Нови  Сад-Суботица  до  
Канала пресеца  Канал  ,,дунав-Тиса -дунав , затим  десном  страном  
експропријације  дела  Канала  ,,дунав-Тиса-дунав  до  Међународног  пута, левом  страном  
дела  Међународног  пута  до  раскрснице  са  Приморском  улицом . 
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ХХујј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,КЛИСА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Улице  
Паје  РадосавјЂевића  од  раскрснице  са  Темеринским  путем  до  Омладинске  улице)  пресеца  
Омладинску  улицу, затим  границом  између  парцела  877, 875, 874, пресеца  Липарску  
улицу, затим  продужава  границом  између  парцела  910, 911 и  927, 926, до  Клисанског  
пута, пресеца  Клисански  пут, затим  продужава  између  парцела  949/4, 954/4, 949/3, 954/1, 
949/1 и  953/1 1, 950/2 до  Катастарске  општине  Нови  Сад  Iу, затим  продужава  даЈЂе  између  
парцела  52 и  351/1 до  пута  (парцеле  835/1), левом  страном  парцеле  835/1 до  поњског  пута  
(парцела  838) левом  страном  поњског  пута  (парцела  838) до  парцеле  283/1, затим  скреће  
лево  између  парцела  296/1 и  283/1 до  парцеле  296/4, затим  десном  страном  парцела  283/3, 
284/3, 285/3, 286/3, 287/3, 288/3, 289/3, 290/2 и  291/2 и  десном  страном  парцеле  2319 до  
железничке  пруге  Нови  Сад-Суботица, затим  границом  катастарских  општина  Нови  Сад  
ју  - Руменка  коју  прати  до  тромеђе  Катастарске  општине  Нови  Сад  ІV - Катастарске  
општине  Руменка  - Катастарске  општине  Ченеј , затим  наставња  границом  Катастарске  
општине  Нови  Сад  ІV - Катастарске  општине  Ченеј  до  тромеђе  Катастарске  општине  
Нови  Сад  ІV - Катастарске  опіптине  Ченеј  - Катастарске  општине  Нови  Сад  I, затим  
границом  Катастарске  општине  Нови  Сад  ј  и  Катастарске  општине  Ченеј , затим  границом  
Катастарске  општине  Нови  Сад  111 - Катастарске  општине  Ченеј , дање  између  
Катастарске  општине  Нови  Сад  IІЈ  Катастарске  општине  Каћ  до  ауто-пута  Нови  Сад-
Зрењанин , десном  страном  експропријације  дела  ауто-пута  Нови  Сад-Зрењанин, до  
поЈЂског  пута  (парцела  254), левом  страном  поњског  пута  (парцела  254) до  парцеле  496, 
затим  границом  између  парцела  496 и  499 до  Канала  (парцела  3178/1), десном  страном  
дела  Канала  (парцела  3 178/1), затим  пресеца  Канал  лево  наспрам  продужетка  парцеле  426 
(појвски  пут), затим  продужава  левом  страном  поњског  пута  (парцела  426) до  
Темеринског  пута, левом  страном  дела  Темеринског  пута  до  раскрснице  са  Улицом  Паје  
Радосавјвевића . 

ХХуЈјј  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ВИДОВДАНСКО  НАСЕЈћЕ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  дела  
Приморске  улице  од  раскрснице  са  Међународним  путем  до  Темеринског  пута, десном  
страном  дела  Темеринског  пута  до  поњског  пута  (парцела  426)5  десном  страном  поњског  
пута  (парцела  426) до  Канала  (парцела  3178/1), пресеца  Канал, затим  левом  страном  
експропријације  дела  Канала  до  границе  парцеда  499 и  496, затим  границом  између  
наведених  парцела  до  поњског  пута  (парцела  254), десном  страном  поњског  пута  
(парцела  254) до  ауто-пута  Нови  Сад-Зрењанин , десном  страном  дела  ауто-пута  Нови  
Сад-Зрењанин  до  Канала  ,,дунав_Тиса_дун , десном  страном  дела  обале  Канала  
,,дунав-Тиса-дунав , до  Међународног  пута, десном  страном  дела  Међународног  пута  
до  раскрснице  са  Приморском  улицом . 

xxіx MECHA ЗАЈЕДНИЦА  ,,САЛАЈКА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  Кисачке  
улице  од  раскрснице  Темеринске  улице1  пресеца  железничку  пругу  Нови  Сад-Београд , 
десном  страном  експропријације  железничке  пруге  I-Іови  Сад-Ееоград  до  Улиде  Паје  
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Марковића , левом  страном  дела  Улице  Паје  Марковића  до  Трга  мира, левом  страном  
Трга  мира, левом  страном  дела  Међународног  пута  до  Канала  
десном  страном  Канала  ,,дунав-Тиса-дунав  до  Пута  Шајкашког  одреда, пресеца  Канал  

затим  наставња  левом  страном  пута  Нови  Сад-3рењанин , до  
Катастарске  општине  Каћ, затим  границом  између  катастарских  општина  Нови  Сад  јјј  
Каћ  до  старог  Каћког  пута, лсвом  страном  дела  старог  Каћког  пута  до  пута  за  Шангај , 
десном  страном  пута  за  Шангај  и  истим  правцем  наставња  до  дунава , десном  страном  
дела  обале  дунава  до  експропријације  железничке  пруге  Нови  Сад-Београд, до  
Темеринске  улице, десном  страном  дела  Темеринске  улице  до  раскрснице  са  Кисачком  
улицом . 

ххх  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,пIАНГАЈ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  града  ограничен  десном  страном  старог  
Каћког  пута  од  раскрснице  пута  за  Шангај  до  Катастарске  општине  Каћ, границом  
катастарских  општина  Нови  Сад  111 - Каћ  до  тромеђе  хатастарских  општина  Нови  Сад  јјј  
- Каћ  - Ковињ, затим  границом  катастарских  општина  Нови  Сад  јІј  - Ковињ  до  обале  
дунава, десном  страном  дела  обале  дунава  до  Канала  ,,дунав-Тиса--дунав , затим  скреће  
продужетком  пута  за  Шангај  до  раскрснице  са  старим  Каћким  путем . 

ХХХІ  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,САЈЛОВО  

3а  почетну  тачку  описа  границе  Месне  заједницс  Сајлово 1  узета  је  тачка  на  
тромеђи  катастарских  општина  Нови  Сад  ју, Футог  и  Руменка, која  се  на  терену  налази  у  
пресеку  југоисточне  регулације  железничке  пруге  Нови  Сад-Богојево  и  северне  
регулације  државног  пута  11 реда  (11-107). Из  ове  тачке, граница  прати  границу  
Катастарске  општине  Руменка  до  пресека  са  поменутом  пругом  Нови  Сад-Богојево . Из  
ове  тачке  граница  прати  јужну  регулацију  железничке  пруге  Нови  Сад-Богојево  до  
пресека  са  западном  регулацијом  Булевара  Европе , где  скреће  на  југ  пратећи  западну  
регулацију  Булевара  Европе  до  пресека  са  северном  границом  мелиорационог  канала  на  
парцели  број  540/1 (парцела  војног  комплекса  Југовићево ). Из  ове  тачке  граница  прати, 
најпре  у  правцу  југа, а  затим  запада , северну  границу  поменутог  комплекса  и  долази  до  
југоисточне  границе  мелиорационог  канала, парцела  број  886/1, где  скреће  на  југозапад  
појугоисточној  граници  канала  до  пресека  сајугозападном  границом  парцеле  број  848/1, 
парцела  бетонског  пута. Из  ове  тачке  граница  прати  југозападну  границу  парцеле  
бетонског  пута  и  пресеца  канал, парцела  број  887, и  одмах  затим  по  северозападној  
граници  тог  канала  скреће  најугозапад  и  долази  до  границе  КО  Нови  Сад  ІV u КО  Футог, 
одакле  дање  прати  границу  те  две  КО  у  правцу  северозапада  до  југоисточне  границе  
парцеле  пруге, по  којој , у  правцу  североистока , долази  до  почетне  тачке  описа  границе  
Месне  заједнице  Југовићево . 

Месне  заједнице  у  насењеним  местима  су: 

У  Петроварадину  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ПЕТРОВАРАДИН  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Петроварадин . 
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У  Сремској  Камеііици  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,СРЕМСКА  КАМЕНИЦА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Сремска  Каменица . 

У  Буковцу  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,БУКОВАЦ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Буковац . 

У  Лединцима  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ЛЕДИНЦИ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  насењено  место  Лединци , са  истока  до  пресека  
границе  Катастарске  општине  Сремска  Каменица  - Лединци  са  поњским  путем  -јаругом  
парцела  број  3620, граница  иде  северном  страном  поњског  пута  -јаругом  до  парцеле  број  
24Т7, затим  јужном  страном  пута  до  пресека  nарцеле  број  2462, затим  иде  северном  
страном  парцепа  број  2453, 2454, 2428 и  2427, пресеца  пут  Лединци-Старо  село  парцела  
број  3619, граница  надање  иде  између  парцеле  број  1402, 1404 пресеца  Лединачки  поток  
парцела  3060, иде  западном  страном  летњег  пута  Лединци-Старо  село  до  парцеле  број  
2406/3, затим  јужном  страном  парцела  број  2404/2, 2397, 2333, 2338, 2339, до  поњског  
пута  парцела  број  3618, затим  граница  иде  ка  југу  источном  страном  поњског  пута  
парцела  3618, поњског  пута  парцела  број  3624, затим  дање  северном  страном  поњског  
пута  парцела  број  3624, до  поњског  пута  парцела  број  2730, затим  граница  иде  ка  истоку  
северном  страном  поњског  пута  парцела  број  2730 до  Иришког  потока  парцела  број  3638, 
пресеца  поток  и  излази  на  границу  Катастарске  оnштине  Раковац  и  Лединци  (код  међних  
беnега  број  4 и  5), затим  иде  границом  Катастарске  опјптине  Раковац  Лединци  до  
тромеђе  катастарских  општина  Раковац, Врдник, Лединци , затим  границом  Катастарске  
општине  Врдник, Лединци  до  четворомеђе  Катастарске  општине  Врдник  Нови  Сад, 
Сремска  Каменица  и  Лединци , граница  надање  иде  кајугу , граница  Катастарске  општине  
Сремска  Каменица  - Лединци  до  почетне  тачке  овог  описа  (међна  белега  број  18). 

У  Старим  Лединцича  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,СТАРИ  ЛЕДИНЦИ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  насењено  место  Стари  Лединци , од  међне  
белеге  број  18 која  се  налази  на  граници  катастарских  општина  Лединци  Сремска  
Каменица , према  југу  границом  катастарских  општина  Лединци  - Сремска  Каменица  - 
Ириг, дање  наставња  границом  катастарских  општина  Лединци  Ириг, до  тромеђе  
катастарских  општина  Лединци  - Ириг  - Врдник, дање  наставња  границом  катастарских  
општина  Лединци  - Врдник  до  тромеђа  катастарских  општина  Лединци  - Врдник  - 
Раковац, дање  наставња  према  Северу  границом  катастарских  општина  Лединци  - 

Раковац, до  поњског  пута  парцела  број  3624, дање  наставња  поњским  путем  парцела  број  
3624 до  раскрснице  са  поњским  путем  парцела  број  3618, дање  иде  ка  северу  источном  
страном  поњског  пута  парцела  број  3618 до  парцеле  број  2329, дање  наставња  према  
истокујужном  страном  парцела  број  2329, 2338, 2330, 2331, 2333, 2397, 2404/2, 2406/3 до  
летњег  пута  Лединци-Старо  село  парцела  број  1459, дање  западном  страном  летњег  пута  
Лединци-Старо  Село, пресеца  Лединачки  поток  парцела  број  3610 код  границе  између  
парцела  1402 и  1404 наставња  границом  парцела  1402 и  1404 до  пута  Лединци-Старо  
село  парцела  3619, пресеца  исти  и  наставња  северном  страном  парцела  2427. 2428, 2454, 
2453, до  пресека  са  поњским  путем  парцеnа  2462 и  раскрснице  са  поњским  путем  парцела  
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2488, дање  наставња  поњским  пуТем  парцела  број  2488 до  поњског  пута  - јаруге  парцела  
број  3620, дање  наставња  северном  страном  поњског  пута  - јаругом  до  границе  са  
катастарским  општинама  Лединци  - Сремска  Каменица - односно  до  међне  белеге  број  18. 

У  Ветернику  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ВЕТЕРНИК  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Ветерник . 

У  Футогу  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ФУТОГ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  kO Футог. 

У  Бегечу  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,БЕГЕЧ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Бегеч . 

У  Руменкп  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,РУМЕНКА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Руменка. 

У  Кисачу  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,КИСАЧ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Кисач . 

У  Степаповићеву  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,СТЕГјАНОВИЋЕВО  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  kO Степановићево . 

У  Каћу  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,КАЋ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  КО  Каћ . 

У  Будиеави  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,БУДИСАВА  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  подручје  kO Будисава . 

У  Ковилу  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,КОВИЈБ  

Подруіе  месне  заједнице  обухвата  подручје  kO Ковињ . 

На  Чеiiеју  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ЧЕНЕЈ  

Подручје  месне  заједнице  обухвата  део  Катастарске  општине  Ченеј , до  тромеђе  
Катастарске  опгптине  Ченеј , Катастарске  општине  Степановићево , Катастарске  општине  
Змајево , границом  Катастарске  општине  3мајево  од  границе  Катастарске  општине  Сириг, 
границом  Катастарске  опглтине  Сириг, до  границе  Катастарске  општине  Темерин , 
границом  Катастарске  општине  Темерин  до  границе  Катастарске  општине  Бачки  Јарак, 
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границом  Катастарске  општине  Бачки  Јарак  до  полск0г  пута  број  4529, десном  страном  
пута  број  4529, који  преставла  границу  поседа  Института  за  полопривредна  
истра?кивања  до  поњског  пута  број  4537, десном  страном  пута  број  4537 до  полског  пута  
број  3801, десном  страном  пута  број  3801, до  полског  пута  број  4547, десном  страном  
пута  број  4547 до  пута  4540 до  пута  Нови  Сад-Бечеј , левом  страном  пута  Нови  Сад-Бечеј  
пресеца  железничку  пругу  Нови  Сад-Зрењанин  до  границе  Катастарске  општине  Нови  
Сад  111, границом  Катастарске  општине  Нови  Сад  1ј  до  границе  Катастарске  општине  
Нови  Сад  I до  границе  Катастарске  општине  Нови  Сад  ІV, границом  Катастарске  
опјлтине  Нови  Сад  ІV од  границе  Катастарске  општине  Руменка, границом  Катастарске  
општине  Руменка  до  границе  Катастарске  општине  Кисач, границом  Катастарске  
општине  Руменка  до  границе  Катастарске  општине  Кисач, границом  Катастарске  
општине  Кисач  до  границе  Катастарске  општине  Степановићево , границом  Катастарске  
општине  Степановићево  до  тромеђе  Катастарске  општине  Ченеј , Катастарске  општине  
Степановићево  и  Катастарске  општине  Змајево . 

На  Пејићеви Ni салашима  - Немајјовцима  МЕСНА  ЗАЈЕДНИЦА  ,,ПЕЈИЋЕВИ  
САЛАШИ  - НЕМАНОВЦИ  

Подручје  месне  заједниде  обухвата  део  Катастарске  општине  Ченеј  до  тромеђе  
Катастарске  општине  Ченеј , Катастарске  општине  Каћ  и  Катастарске  општине  Бачки  
Јарак, границом  Катастарске  општине  Бачки  Јарак  до  поњског  пута  број  4529, десном  
страном  пута  број  4529 од  поњског  пута  број  4537, десном  страном  пута  4537 до  nоњског  
пута  3801, десном  страном  нута  3801, до  полског  nута  4547, десном  страном  пута  4547 
до  полског  пута  број  4540, десном  страном  пута  4540, до  пута  Нови  Сад-Бечеј , левом  
страном  пута  Нови  Сад-Бечеј , пресеца  Железничку  пругу  Нови  Сад-Зрењанин  до  
границе  Катастарске  општине  Нови  Сад  Јјј, границом  Катастарске  општине  Нови  Сад  Iјј  
до  границе  Катастарске  општине  Каћ, границом  Катастарске  општине  Каћ  до  тромеђе  
Катастарске  општине  Ченеј , Катастарске  општине  Каћ  и  Катастарске  општине  Бачки  
Јарак. 

Члан  9. 

Предлог  за  образовање , односно  укидање  или  промену  подручја  месне  заједнице , 
са  образло >кењем, може  поднети  најмање  10% бирача  са  пребивалиштем  на  nодручју  на  
које  се  предлог  односи, најмање  једна  трећина  одборника  Скупштине  Града  и  Градско  
веће  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту : Градско  веће). 

Скупштина  Града, уз  претходно  прибавњено  мишлење  грађана  са  nребивалиштем  
на  nодручју  месне  заједнице  на  које  се  предлог  из  става  1. овог  члана  односи, одлучује  
већином  гласоБа  од  укупног  броја  одборника . 

Нова  месна  заједница  се  образује  спајањем  две  или  више  nостојећих  месних  
заједница  или  издвајањем  дела  подручја  из  једне  или  више  постојећих  месних  заједница  у  
нову  месну  заједницу . 

Месна  заједница  се  мо?ке  укинути  и  њено  подручје  принојити  једној  или  виІпе  
постојећих  месних  3аједница . 
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Променом  подручја  месне  заједнице  сматра  се  и  измена  граница  подручја  уколико  
се  извршеном  изменом  део  подручјаједне  месне  заједнице  припаја  подручју  друге  месне  
заједнице . 

Предлог  из  става  1. овог  члана  подноси  се  Скупштини  Града. 

Члан  10. 

Ако  Градско  веће  није  предлагач  из  члана  9. став  1. ове  одлуке , Скупштина  Града  
прибавња  мипјњење  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  9. став  1. ове  одлуке  
односи, у  року  од  30 дана  од  дана  подношења  предлога . 

Питање  о  коме  се  грађани  који  имају  бирачко  право  и  пребивалиште  на  подручју  
за  које  је  расписан  саветодавни  референдум  изјашњавају , мора  бити  изражено  јасно  и  
недвосмислено , тако  да  се  на  њега  може  одговорити  речју  1 за  или  против , односно  
речју  ,,да  или  ,,не . 

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 . 

Скупштина  Града  је  дужна  да  се  посебно  изјасни  о  прихватању  или  неприхватању  
прибавњеног  мишњења  грађана  на  референдуму . 

Члан  11. 

Градско  веће  је  дужно  да  пре  утврђивања  предлога  одлуке  о  промени  подручја, 
односно  укидања  месне  заједнице  гірибави  и  мишњење  савета  месне  заједнице  на  који  се  
предлог  односи . 

Савет  месне  заједнице  ће  се  изјаснити  у  року  од  10 дана  од  дана  доставњања  
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  мишњење  позитивно . 

II. JABHOCT РАДА  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  

Lјлан  12. 

Рад  органа  месне  заједницејејаван . 
Јавност  рада  обезбеђује  се: 

поставњањем  огласне  табле  у  месној  заједници  и  отварањем  званичне  
интернет  презентације , у  складу  са  прописима ; 
презентовањем  јавности  одлука  и  аката  месне  зајед l•јице)  информација  и  
извештаја  од  значаја  за  грађане  са  подручја  месне  заједнице ; 
издавањем  билтена, информатора ; 
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- органзовањем  јавних  расправа  у  складу  са  законом , Статутом  Града, 
одлукама  органа  Града  и  овом  одлуком ; и  

- на  други  начин  утврђен  статутом  месне  заједнице . 

111. САВЕТ  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  

Члан  13. 

Савет  месне  заједнице  (у  далем  тексту : Савет) је  основни  представнички  орган  
грађана  на  подручју  месне  заједнице . 

Избори  за  Савет  спроводе  се  по  правилима  непосредног  и  тајног  гласања  на  
основу  општег  и  једнаког  изборног  права, у  складу  са  овом  одлуком  и  статутом  месне  
заједнице . 

Сваки  пословно  способан  грађанин  са  пребивалиштем  на  подручју  месне  
заједнице  који  је  наврпио  18 година  живота, има  право  да  бира  и  да  буде  биран  у  Савет. 

За  члана  Савета , може  бити  изабран  пунолетан , пословно  способан  грађанин  који  
има  пребивалиште  на  подручју  месне  заједнице  у  којој  је  предложен  за  члана  Савета . 

Председника  и  заменика  председника  Савета  бира  Савет  из  реда  својих  чланона , 
тајним  гласањем , већином  гласова  од  укупног  броја  чланова  Савета. 

Члагі  14. 

Савет  може  имати  најмање  пет, а  највише  1 1 чланова . 
Број  чланова  Савета  утврђује  се  статутом  месне  заједнице . 
Мандат  чланова  Савета  траје  четири  године . 

Члан  15. 

Чланови  Савета  бирају  се  по  територијалном  принципу . 
Члан  16. 

У  месним  заједницама  избор  чланова  Савета  врши  се  тако  што  се  утврђује  
јединствена  изборна  листа  кандидата  за  цело  подручје  месне  заједнице , односно  за  део  
подручја  месне  заједнице . 

У  складу  са  територијалним  принципом , обезбеђује  се  равноправна  заступ.њеност  
свих  делова  месне  заједнице , у  складу  са  статутом  месне  заједнице ! 

Члан  17. 

Изборе  за  Савет  расписује  председник  Скупштине  Града. 
Избор  члана  Савета  обавла  се  у  месној  заједници  као  изборној  јединици . 



Члан  18. 

Избори  за  члановс  Савста  морају  се  спровести  најкасније  30 дана  пре  истека  
мандата  чланова  Савета  којима  истиче  мандат. 

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

Одпуком  о  расписивању  избора  одређујс  се  дан  одржавања  избора, као  и  дан  од  
када  почињу  да  теку  рокови  за  вршење  изборних  радњи . 

Члаii 19. 

Кандидата  за  члана  Савета  предлажу  грађани  са  прсбивалиштсм  на  подручју  
мссне  заједнице . 

Број  грађана  из  става  1. овог  члана, који  је  потребан  за  подношењс  предлога  
кандидата  за  избор  члана  Савета, утврдиће  се  статутом  месне  заједнице . 

Сваки  грађанин  може  предложити  самоједног  кандидата  за  члана  Савста . 

Члан  20. 

Изабрани  су  они  кандидати  који  су  добили  највећи  број  гласова  до  броја  чланова  
Савета  који  се  бирају . 

Іу. СНРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА  

Члан  21. 

Изборс  за  чланове  Савета  спроводи  Изборна  комисија  за  спровођење  избора  за  
чланове  савета  месне  заједнице  (у  даем  тексту : Изборна  комисија) и  бирачки  одбор. 

Органи  за  спровођење  избора  су  самостални  и  независни  у  раду  и  радс  на  основу  
закона  и  прописа  донетих  на  основу  закона, Статута  Града, статута  месне  заједнице  и  
одредаба  ове  одлуке . 

За  свој  рад  органи  за  спровођењс  избора  одговарају  opraiiy који  их  је  именовао . 
Изборна  комисија  за  оверу  својих  аката  користи  печат  месне  заједнице . 
Сви  органи  Града, установе , јавна  комунална  и  друга  јавна  предузећа  чији  је  

оснивач  Град, као  и  други  облици  ортанизовања , дужни  су  да  пружају  помоћ  органима  за  
спровођсње  избора  и  да  доставају  податке  који  су  неопходни  за  њихов  рад. 

Члан  22. 

Изборна  комисија  има  председника , заменика  председника , два  члана  и  њихове  
заменике  које  именује  Савет. 

У  случају  да  Савет  не  именује  Изборну  комисију , послове  Изборне  комисије  у  
вези  са  организовањем  и  спровођењем  избора, утврђене  овом  одлуком  и  статутом  месне  
заједнице , вршићс  Изборна  комисија  коју  имснује  Скуппiтина  Града . 



17 

Члан  23. 

Изборна  комисија  приликом  спровођења  избора  за  чланове  Савета  вріни  следеће  
послове : 

1) стара  се  о  законитости  спровођења  избора; 
2) одређује  бирачка  места; 
3) именује  председника , заменика  председника , чланове  бирачких  одбора  и  

њихове  заменике ; 
4) доноси  Упутство  за  спровођење  избора  за  чла iгове  савета  месних  заједница  (у  

дањем  тексту : Уцутство ); 
5) доноси  роковник  за  вршење  изборних  радњи  у  поступку  спровођења  избора  за  

чланове  Савета; 
б) прописује  обрасце  у  року  од  пет  дана  од  дана  доношења  одлуке  о  расписивању  

избора  и  организује  техничке  припреме  за  спровођење  избора; 
7) утврђује  да  ли  су  пријаве  кандидата  сачињене  и  поднете  у  складу  са  Упутством ; 
Ѕ) проглашава  кандидата  за  члана  Савета; 
9) утврђује  облик, изглед  гласачких  листића , укупан  број  гласачких  листића , и  

записнички  их  предаје  бирачким  одборима ; 
10) доноси  и  објавњује  одлуку  о  резултатима  избора  за  чланове  Савета; 
1 ј ) решава  о  приговорима  бирача  на  спровођење  изборних  радњи; и  
12) друге  послове  у  складу  са  овом  одлуком . 

Члан  24. 

Бирачки  одбор  има  председника , заменика  председника , четири  члана  и  њихове  
заменике . 

Бирачки  одбори  се  именују  најкасније  10 дана  пре  дана  одређеног  за  одржавање  
избора  за  чланове  Савета. 

Чланови  бирачког  одбора  и  њихови  заменици  могу  бити  само  пословно  способни  
грађани  који  имају  изборно  право, као  и  пребивалиште  на  територији  Града. 

Председнику , заменику  председника , члановима  бирачких  одбора  и  њиховим  
заменицима , престаје  чланство  у  бирачком  одбору  кад  прихвате  кандидатуру  за  члана  
Савета, као  и  именовањем  за  члана  Изборне  комисије . 

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 . 

Члан  25. 

Председника  бирачког  одбора, заменика  председника , чланове  и  њихове  заменике  
именује  Изборна  комисија . 

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 . 
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Члан  26. 

Чланови  и  заменици  чланова  Изборне  комисије  и  бирачког  одбора  не  могу  бити  
лица  која  су  међусобно  сродНици  ПО  правој  линији  без  обзира  на  степен  сродства , у  
побочној  закњучно  са  трећим  степеном  сродства , а  у  тазбинском  сродству  закњучно  са  
другим  степеном  сродства, као  ни  брачни  другови  и  лица  која  су  у  међусобном  односу  
усвојиоца  и  усвојеника , односно  стараоца  и  јптићеника . 

Ако  је  бирачки  одбор  саставњен  супротно  одредби  става  1. овог  члана, бирачки  
одбор  се  распушта, а  избори , односно  гласање  се  понавњају . 

Члан  27. 

Бирачки  одбор  непосредно  спроводи  гласање, обезбеђује  правилност  и  тајност  
гласања, утврђује  резултате  гласања  на  бирачком  месту, сачињава  записник  о  раду  
бирачког  одбора, стара  се  о  одржавању  реда  на  бирачком  месту  за  време  гласања  и  
обавња  друге  послове  у  складу  са  Упутством  и  овом  одлуком . 

Упутство  о  правилима  рада  бирачког  одбора  Изборна  комисија  доноси  у  року  од  
пет  дана  од  дана  расписивања  избора  за  чланове  Савета. 

Члан  28. 

3амену  члана  бирачког  одбора  врши  Изборна  комисија . 
Приликом  именовања  и  замене  чланова  бирачког  одбора, Изборна  комисија  ће  по  

службеној  дужности  водити  рачуна  о  ограничењима  из  члана  26. став  1. ове  одлуке . 

Члан  29. 

Градска  управа  за  опште  послове  (у  дањем  тексту  Градска  управа ) дужна  је  да  
пружи  неопходну  стручну , административну  и  техничку  помоh при  обавњању  послова  за  
потребе  Изборне  комисије  и  бирачког  одбора. 

У. ПОДНОШЕЊЕ  ПРЕДЛОГА  КАНДИДАТА  

Члан  30. 

Предог  кандидата  за  избор  члана  Савета  подноси  се  Изборној  комисији , најкасније  
15 дана  пре  дана  одржавања  избора . 

Члан  31. 

Предог  кандидата  из  члана  30. ове  одлуке, подноси  се  на  обрасцу  који  прописује  
Изборна  комисија  у  нисаној  форми . 

Име  и  nрезиме  кандидата  наводи  се  на  српском  језику  ћириличким  писмом. 
Име  и  презиме  кандидата  који  припада  националној  мањини  може  се  навести  и  на  

језику  и  писму  националне  мањине  којој  кандидат  припада . 
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Члан  32. 

Предлог  кандидата  из  члана  30. ове  одлуке  подноси  се  на  обрасцу  који  садржи: 
име  и  гірезиме  кандидата , ЈМБГ. занимање , пребивалипіте , адреса  становања, 

потпис  кандидата ; 
2) име  и  презиме  бирача  који  подржава  кандидата , ЈМБГ, прсбивалијдте , адреса  

становања  и  потпис  бирача  да  подржава  предлог  кандидата . 
уз  образад  из  става  1. овог  члана, подноси  се  и  писана  изјава  о  прихватању  

кандидатуре , потврда  о  изборном  праву  и  потврда  о  пребивалишту  кандидата  из  става  1. 
тачка  1. овог  члана. 

Члан  33. 

Када  Изборна  комисија  утврди  да  предлог  кандидата  није  поднет  благовремено , 
донеће  одлуку  о  одбацивању  предлога . 

Када  Изборна  комисија  утврди  да  предлог  кандидата  садржи  недостатке  који  
онемогућују  његово  проглашење , у  року  од  24 часа  од  пријема  предлога  кандидата, 
донеће  закњучак  којим  се  подносиоцу  предлога  налаже  да, најкасније  у  року  од  48 часова  
од  часа  доставјЂања  закњучка , отклони  те  недостатке . 

Када  Изборна  комисија  утврди  да  недостаци  из  става  2. овог  члана  нису  
отклоњени , или  нису  отклоњени  у  прописаном  року, у  наредних  24 часа  донеће  одлуку  о  
одбијању  проглашења  предлога  кандидата . 

Члан  34. 

Изборна  комисија  проглаінава  предлог  кандидата  одмах  по  пријему  предлога , а  
најкасније  у  року  од  24 часа  од  пријема  предлога  и  одлуку  о  проглашењу  доставња  
кандидату . 

Предлог  кандидата  може  се  повуhи  најкасније  до  дана  утврђивања  листе  кандидата  
за  члана  Савета. 

Члан  35. 

У  случају  да  се  за  изборе  за  чланове  Савета  пријави  мање  кандидата  од  броја  
чланова  Савета  који  се  бира  у  року  из  члана  30. ове  одлуке , Изборна  комисија  доноси  
одлуку  о  обуставњању  поступка  за  избор  чланова  Савета  у  року  од  24 часа. 

Изборна  комисија  о  одлуци  из  става  L овог  члана, обавештава  председника  
Скупштине  Града  у  року  од  24 часа  од  дана  доношења  одлуке . 

Председник  Скупштине  Града  дужан  је  да  у  року  од  седам  дана  од  дана  nријема  
одлуке  из  става  2. овог  члана, расnише  изборе  за  чланове  Савета . 

уј. ИЗБОРНА  ЛИСТА  КАНДИДАТА  

Члан  36. 

Изборна  листа  кандидата  за  избор  чланова  Савета. садржи  лична  имена  свих  
кандидата  и  податке  о  години  рођења , занимању  и  пребивалишту . 
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У  случају  да  се  кандидати  за  Савет  бирају  по  деловима  подручја  месне  заједнице , 
у  складу  са  чланом  16. овс  одлуке, изборна  листа  кандидага  се  поссбно  сачињава  за  сваки  
део  подручја  месне  зајсднице  и  садржи  лична  имена, године  рођења, занимање  и  
пребивалиште  свих  кандидата . 

Редослед  кандидата  на  изборној  листи  кандидата  утврђује  се  према  редоследу  
њиховог  проглашавања . 

Изборна  комисија  утврђује  изборнс  листе  кандидата  за  чланове  Савета  из  ст. I. и  
2. овог  члана, најкасније  10 дана  пре  дана  одржавања  избора. 

Изборна  комисија  је  дужна  да  листу  кандидата  из  става  4. овог  члана  објави  на  
огласној  табли  месне  заједнице , најкасније  10 дана  пре  дана  одржавања  избора. 

Изборна  комисија  може  да  у  изборној  листи  кандидата  за  чланове  Савста, име  и  
прсзиме  кандидата  који  припада  националној  мањини  објави  и  на  језику  и  писму  
националне  мањине  којој  кандидат  припада. 

уІј. БИРАЧКА  МЕСТА  
Члан  37. 

Изборна  комисија  одређује  бирачка  места  у  сарадњи  са  Градском  управом  и  
оглашава  их  на  огласној  табли  месне  зајсднице , најкасније  20 дана  прс  дана  одржавања  
избора  за  члавове  Савета. 

Члан  38. 

Бирачко  место  одређује  сс  за  гласањс  најмање  100, а  највише  2.500 бирача. 
У  изузетним  случајевима , може  се  одредити  бирачко  место  и  за  гласање  мање  од  

100 бирача, ако  би  због  просторне  удалености  или  неповоњног  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  месне  заједницс  са  ког  гласају  бирачи  на  том  бирачком  
месту . 

За  бирачка  места  се, по  правилу , одређују  просторије  у  јавној  својини  Града, а  
само  изузетно  и  просторијс  у  приватној  својини . 

Бирачко  место  нс  може  да  буде  у  објскту  у  власништву  кандидата  за  члана  Савета  
или  члана  његове  породице . 

Приликом  одређивања  бирачког  места, водиће  се  рачуна  да  бирачко  место  буде  
приступачно  особама  са  инвалидитетом . 

Члан  39. 

На  изборима  за  члана  Савета , бирач  може  да  гласа  само  једанпут . 
Гласање  се  врши  заокруживањем  редног  броја  испрсд  имена  и  презимена  

кандидата  и  то  највише  до  броја  чланова  Савста  који  се  бира. 
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уІЈI. БИРАЧКИ  СПИСАК  
Члан  40. 

Градска  управа  врпји  ажурирање  дела  бирачког  списка  који  се  оДноси  на  подручје  
месне  заједнице  у  којој  се  спроводи  изборни  поступак, врши  упис  бирача  који  нису  
уписани  у  бирачки  списак, као  и  промену  података  у  бирачком  списку , све  до  његовог  
закњучења , односно  најкасније  пет  дана  пре  дана  одржавања  избора. 

јх. ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДАНУ  И  ВРЕМЕНУ  ОДРЖАВАЊА  ИЗБОРА  
И  ИЗБОРНИ  МАТЕРИЈАЛ  

Члан  41. 

Обавештење  бирачима  о  дану  и  времену  одркавања  избора, са  бројем  и  адресом  
бирачког  места  на  коме  бирач  гласа, врши  Градска  управа  истицањем  обавештења  на  
огласној  табли  месне  заједнице  и  на  другим  местима  погодним  за  обавештење  грађана  
месне  заједнице . 

Обавештење  из  става  1. овог  члана  врши  се  најкасније  пет  дана  пре  дана  
одржавања  избора  у  месној  заједници . 

Члан  42. 

Изборни  материјал  за  спровођење  избора  обезбеђују  Изборна  комисија  и  Градска  
управа  за  сваки  бирачки  одбор, у  складу  са  Упутством . 

Изборни  Материјал  Изборна  комисија  доставња  бирачким  одборима  48 часова  пре  
дана  одр?кавања  избора  за  чланове  Савета . 

Х. УТВРЂИВАЊЕ  РЕЗУЛТАТА  ИЗБОРА  

Члан  43. 

Када  утврди  резултате  гласања  бирачки  одбор  ће  без  одлагања, а  најкасније  у  року  
од  12 часова  од  затварања  бирачког  места  доставити  Изборној  комисији  записник  о  
утврђивању  резултата  гласања  на  бирачком  месту  и  остали  изборни  материјал . 

По  пријему  изборног  материјала  са  бирачког  места, Изборна  комисија  је  дужна  да  
у  року  од  24 часа  од  затварања  бирачког  места  донесе  одлуку  о  резултатима  избора  и  
објави  је  на  огласној  табли  месне  заједнице . 
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Xі! НАДГЛЕДАЊЕ  И  ПРАЋЕЊЕ  СПРОВОЋЕЊА  ИЗБОРА  

Члан  44. 

Заинтересована  регистрована  удружења  чији  се  цнл.еви  остварују  у  области  
заштите  лудских  и  мањинских  права, као  и  заинтересоване  међународне  и  стране  
организације  и  удружења  која  желе  да  прате  рад  органа  за  спровођење  избора, подносе  
пријаву  Изборној  комисији  најкасније  пет  дана  пре  дана  одржавања  избора, на  обрасцу  
који  прописује  Изборна  комисија . 

3а  праћење  рада  Изборне  комисије  посматрачи  могу  да  пријаве  највише  два  
посматрача . 

3а  праћење  рада  појединих  бирачких  одбора  посматрачи  могу  да  пријаве  највише  
једног  посматрача . 

Органи  за  спровођење  избора  дукни  су  да  субјектима  из  става  1. овог  члана  
омогуће  несметано  праћење  сваке  изборне  радње. 

ХІј! СРЕДСТВА  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ИЗБОРА  

Члан  45. 

Средства  за  спровођење  избора  обезбеђују  се  у  буџету  Града  и  могу  се  користити  
за: 

- набавку , пЈтампање  и  превођење  изборног  материјала; 
- набавку  канцеларијског  и  осталог  потрошног  материјала ; 

превозничке , пТТ  и  друге  услуге . 

Налогодавци  за  располагање  средствима  су  председник  и  заменик  председника  
Изборне  комисиј  е. 

XІІL ПОНАВЈБАЊЕ  ГЛАСАЊА  И  ЗАШТИТА  ИЗБОРНОГ  ПРАВА  

Члан  46. 

Уколико  два  или  више  кандидата  добију  исти  број  гласова, а  према  броју  
добијених  гласова  треба  да  буду  изабрани  као  последњи  члан  Савета, понавла  се  гласање  
само  за  те  кандидате . 

Кад  се  утврди  даје  број  гласачких  листића  у  гласачкој  кутији  већи  од  броја  бирача  
који  су  гласали , или  у  гласачкој  кутији  није  нађен  контролни  листић, бирачки  одбор  се  
распушта  и  именује  се  нови, а  гласање  на  том  бирачком  месту  се  понавла. 

У  случајевима  из  ст. 1. и  2. овог  члана, гласање  се  понавја  у  року  од  седам  дана  
од  дана  одржавања  избора, на  начин  и  по  поступку  утврђеним  за  снровођење  избора. 

У  случајупонавњања  гласања, коначни  резултати  избора  утврђују  се  по  заврјнетку  
поновленог  гласања  на  начин  и  по  поступку  утврђеним  за  спровођење  избора  у  складу  са  
одредбама  ове  одлуке. 
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Члан  47. 

Сваки  бирач  и  кандидат  за  члана  Савета  има  право  на  запітиту  изборног  права, по  
ПОСТПК  утврђеном  овом  одлуком . 

Члан  48. 

Заштиту  изборног  права  у  вези  са  избором  чланова  Савета  грађани  остварују  
подношењем  приговора  органима  за  спровођење  избора, на  начин  утврђен  статутом  
месне  заједнице . 

У  заштити  изборног  права  сходно  се  примењују  прописи  који  се  односе  на  
заштиту  изборног  нрава  у  поступку  избора  за  одборнике  у  скупштине  јединица  локалне  
самоуправе . 

хју. КОНСТИТУИСАЊЕ  САВЕТА  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНЈЦЕ  

Члан  49. 

Савет  се  конституише  најкасније  5 дана  од  дана  утврђивања  коначних  резултата  
избора. 

Члан  50. 

Прву  конститутивну  седницу  Савета  сазива  председник  Савета  у  претходном  
сазиву  и  то  у  року  од  седам  дана  од  дана  утврђивања  коначних  резултата  избора, а  ако  он  
то  не  учини, седницу  сазива  најстарији  новоизабрани  члан  Савета. 

Конститутивном  седницом  председава  нај  стариј  и  новоизабрани  члан  Савета. 
Конститутивна  седница  се  може  одржати  ако  присуствује  већина  чланова  Савета  

од  укупног  броја  чланова . 

Члан  51. 

Председника  Савета  бира  Савет  на  конститутивној  седници  из  реда  својих  
чланова , тајним  гласањем , већином  гласова  од  укупног  броја  чланова  Савета . 

Сваки  члан  Савета  може  предложити  само  једиог  кандидата  за  председника  
Савета . 

За  председника  Савета  изабран  је  кандидат  који  је  добио  већину  гласова  од  
укупног  броја  чланова  Савета . 

Ако  у  првом  кругу  гласања  ниједаи  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  
члаuова  Савета . 

Председник  Савета  ступа  на  дужност  по  објав.њивању  резултата  гласања  и  
преузима  вођење  седнице . 
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Заменика  председника  Савета  бира  Савет, на  предлог  председника  Савета , 
већином  гласова  од  укупног  броја  чланова  Савета . 

3аменик  лредседника  Савета  замењује  председника  Савета  у  случајевима  његовог  
одсуства  и  спречености . 

ху. НАДЛЕЖНОСТ  САВЕТА  

Члан  52. 

Савет: 
1) доноси  статут  месне  заједнице ; 
2) доноси  финансијски  плап  месне  заједнице ; 
3) усваја  годипјњи  и  четворогодишњи  извештај  о  раду  месне  заједнице ; 
4) бира  и  разрешава  председника  и  заменика  председника  Савета; 
5) предлаже  мере  за  развој  и  унапређење  комуналних  и  других  делатности  на  

подручју  месне  заједнице , а  нарочито : 

у  области  урбанистичког  планирања  н  уређења  месне  заједнице , 
у  изградњи  и  одржавању  комуналних  објеката , путева  и  улица  на  подручју  
месне  заједнице , 

- сарађује  са  органима  Града  на  стварању  услова  за  рад  предшколске  
установе , основних  школа, социјално  збрињавање  деце  и  младих  и  
одраслих  и  старих  лица, 
заштите  и  унапређења  животне  средине, 
уређења  и  одржавања  насења  и  зелених  површина , 

- стање  објеката  комуналне  инфраструктуре  и  квалитет  комуналних  услуга , 
- сг{абдевање  и  заштиту  потрошача , 

радно  време  трговинских  и  занатских  радњи, угоститењских  и  других  
објеката  на  подручју  месне  заједнице , 
развој  поњопривреде  на  подручју  месне  заједнице ; 

б) прикупња  и  доставња  представке  и  притужбе  грађана  на  рад  републичких  
органа, органа  Аутономне  покрајине  Војводине  и  органа  Града, јавно  комуналних  и  
другихјавних  предузећа  и  установа  чијије  оснивач  Град; 

7) покреће  иницијативу  за  доношење  нових  или  измену  прописа  Града; 
Ѕ) сарађује  са  удружењима  и  невладиним  организацијама  по  питањима  која  су  од  

интереса  за  грађане  месне  заједнице ; 
9) именује  свог  представника  на  свим  зборовима  грађана, извршава  одлуке  и  

спроводи  закњучке  зборова  грађана ; 
10) образује  стална  и  повремена  радна  тела  ради  задовоњавања  заједничких  

потреба  грађана  у  складу  са  законом  и  статутом  месне  заједнице ; 
1 1) учествује  у  организовању  заштите  од  по?кара, заштите  од  елементарних  

непогода  и  других  техничко  - технолошких  несрећа ; 
12) сарађује  са  здравственим  и  ветеринарским  установама  и  организацијама  на  

стварању  услова  за  здравствену  и  ветеринарску  заштиту ; 
13) организује  разне  облике  хуманитарне  помоћи  на  свом  подручју ; 
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14) констатује  престанак  мандата  члану  Савета  коме  је  престао  мавдат  у  
случајевима  из  члана  59. тач. 1) до  5) ове  одлуке  и  покреће  иницијативу  за  избор  новог  
члана  Савета; 

15) доноси  пословник  о  свом  раду  и  друге  акте  из  надлежности  месне  заједнице ; 
16) врши  друге  послове  из  надлежности  месне  заједнице  утврђене  Статутом  

Града, актом  о  оснивању  месие  заједнице  или  одлукама  Скупштине  Града. 

Чла iі  53. 

Одлуком  Скулштине  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 , уколико  су  ти  послови  од  непосредног  и  
свакодневног  значаја  за  живот  становника  на  подручју  месне  заједнице . 

Члан  54. 

Ангажовање  председника , заменика  председника  и  чланова  Савета, као  и  
анга?ковање  чланова  комисија, мировних  већа, одбора  и  других  радних  тела, на  
пословима  из  члана  52. ове  одлуке  не  подразумева  стварање  додатних  финансијских  
обавеза  месној  заједници . 

Члан  55. 

Савет  се  може  распустити  ако : 
не  заседа  дуже  од  три  месеца; 

2) не  изабере  председника  Савета  у  року  од  месец  дана  од  дана  одржавања  избора  
за  чланове  Савета  или  од  дана  његовог  разреілења , односно  подношења  оставке ; 

З) не  донесе  финансијски  план  у  року  одређеном  одлуком  Скупштине  Града. 
Одлуку  о  распуштању  Савета  доноси  Скупштина  Града  на  предлог  Градске  

управе . 
Председник  Скупштине  Града. расписује  изборе  за  Савет. у  року  од  15 дана  од  

ступања  на  снагу  одлуке  о  распуштању  Савета, с  тим  да  од  датума  расписивања  избора  до  
датума  одржавања  избора  не  може  протећи  више  од  45 дана. 

Члан  56. 

до  конституисања  Савета , текуће  и  неодложне  послове  месне  заједнице  обавња  
повереник  Града  кога  именује  Скупштина  Града, истовремено  са  доношењем  одлуке  о  
распуштању  Савета  из  члана  55. став  2. ове  одлуке . 

Члан  57. 

Град, преко  Градске  управе, дужан  је  да  месној  заједници  пружа  помоћ  у  
обавјвању  административно  - техпичких  и  финансијско  - материјалних  послова. 
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Члан  58. 

За  обавлање  одређених  послова  из  надлежности  градских  управа, посебно  у  вези  
са  остваривањем  права  грађана, може  се  организовати  рад  градске  управе  у  месним  
заједницама . 

Послове  из  става  1. овог  члана 5  начин  и  место  њиховог  вршења  одређује  
Градоначелник  Града  Новог  Сада  на  предлог  начелника  Градске  управе. 

хуј. ПРЕСТАНАК  МАНДАТА  ЧЛАНОВА  САВЕТА  

Члан  59. 

Члану  Савета  престаје  мандат  пре  истека  времена  на  које  је  изабран : 
1) подношењем  оставке ; 
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  подручју  месне  заједнице ; 
5) ако  наступи  смрт  члана  Савета; и  
б) доношењем  одлуке  о  распуштању  Савета. 

Члаіi 60. 

Члан  Савета  може  поднети  оставку  усмено  на  седници  Савета, а  између  две  
седнице  подносије  у  писаној  форми. 

Ако  члан  Савета  поднесе  усмену  оставку  на  самој  седници  Савета, Савет  без  
одлагања  на  самој  седници  Савета  констатује  даје  члану  Савета  престао  мандат. 

Ако  члан  Савета  поднесе  оставку  између  две  седнице  Савета, Савет  на  првој  
наредној  седници  констатује  даје  члану  Савета  престао  мандат. 

У  случају  из  ст. 2. и  3. овог  члана  Савет  је  дужан  да  одмах  обавести  председника  
Скупштине  Града  даје  члану  Савета  престао  мандат. 

Ако  најмање  једној  трећини  чланова  Савета  престане  мандат  наступањем  случаја  
из  члана  59. тач. 1) до  5) ове  одлуке, председник  Скупштине  Града  расписује  изборе  за  
недостајући  број  чланова  Савета, у  року  од  15 дана  од  дана  пријема  обавештења  из  става  
4. овог  члана. 

Ако  већини  чланова  Савета  престане  мандат  наступањем  случаја  из  чл. 59. тач. і ) 
до  5) ове  одлуке  председник  Скупштине  Града  расписује  изборе  за  све  чланове  Савета, у  
року  од  15 дана  од  дана  пријема  обавејптења  из  става  4. овог  члана. 

До  конституисања  Савета, текуће  и  неодложне  послове  Савета  обавла  повереник  
Града  кога  именује  председник  Скупштине  Града, истовремено  са  доношењем  одлуке  из  
става  б . овог  члана, а  на  предлог  Градске  управе. 
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XVІI. cTAnHA H ПОВРЕМЕНА  РАДНА  ТЕЛА  

Члан  61. 

Савст  може  да  образује  стална  или  повремена  радна  тела, а  у  ДиЈЂу  припреме , 
разматрања  и  решавања  питања  из  надлежности  месне  заједнице . 

Статутом  месне  заједницс  утврђује  се  број  и  структура  чланова, надлежност , 
мандат, као  и  друга  питања  од  значаја  за  њихов  рад. 

хујјј. СРЕДСТВА  ЗА  РАД  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  

Члан  62. 

Средства  за  рад  месне  заједнице  обезбеђују  се  из: 
- средстава  утврђених  одлуком  о  буі,іету  Града  укЈЂучујући  и  самодопринос ; 
- донација , поклона  и  у  другим  случајевима  прописаним  законом ; 
- прихода  које  месна  заједница  оствари  својом  активношћу , у  складу  са  законом ; 
-других  средстава  за  рад  месне  заједнице  прописаних  законом . 

Члан  63. 

Савет  доноси  финансијски  план  на  који  сагласност  даје  Градска  управа, у  складу  
са  одлуком  о  буцету  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. 

Савет  усваја  завршни  рачун  по  истеку  календарске  године . 
Наредбодавац  за  исплату  средстава  месне  заједнице  је  председник  Савета. 

Члан  64. 

На  захтев  Градског  већа  или  другог  надле)кног  органа  Града, Савет  је  дужан  да  у  
поступку  припреме  буџета, достави  захтев  за  обезбеђење  финансијских  средстава  за  
наредну  годину  у  роковима  које  одреди  Градска  управа, у  поступку  припреме  одлуке  о  
буџету  Града  за  наредну  годину . 

XІX. САРАДЊА  СА  ДРУГИМ  МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА  

Члан  65. 

Месна  заједница  може  да  остварује  сарадњу  у  областима  од  заједничког  интереса  
са  другим  месним  заједницама  на  територији  Града  или  друге  општине  или  града. 

Одлуку  о  сарадњи  из  става  1. овогчланадоноси  Савет. 
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хх. НАДЗОР  НАД  РАДОМ  И  АКТИМА  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ  

Члан  66. 

Скупштина  Града  покренуће  поступак  за  оцену  уставности  и  законитости  општег  
акта  месне  заједнице  пред  Уставним  судом, ако  сматра  да  тај  акт  није  у  сагласности  са  
Уставом  или  законом. 

Скупштина  Града  дужнаје  да  обустави  од  извршења  општи  акт  месне  заједнице  за  
који  сматра  да  није  сагласан  Уставу  или  закону, решењем  које  ступа  на  снагу  
објавЈbивањем  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Решење  о  обустави  од  извршења  престаје  да  важи  ако  се  у  року  од  пет  дана  од  
објавЈbивања  решења  не  покрене  поступак  за  оцену  уставности  и  законитости  општег  
акта. 

Члан  67. 

Када  Градска  управа  сматра  да  опнјти  акт  месне  заједнице  није  у  сагласности  са  
Статутом  Града, актом  о  оснивању  месне  заједнице  или  другим  градским  прописом , 
указаће  на  то  Савету  ради  предузимања  одговарајућих  мера. 

Ако  Савет  не  поступи  по  предлозима  органа  из  става  1. овог  члана, Скупштина  
Града  ће  пониЈлтити  општи  акт  месне  заједнице  решењем  које  ступа  на  снагу  
објавЈbивањем  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Градска  управа  предлаже  Градоначелнику  Града  Новог  Сада  обуставњање  
финансирања  активности  меснс  заједнице  у  којој  се  финансијска  средства  не  користе  у  
складу  са  финансијским  планом  месне  заједнице , одлуком  о  буџету  Града  или  законом . 

ххј. ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан  68. 

Месне  заједнице  дужне  су  да  у  року  од  шест  месеци  од  дана  ступања  на  снагу  ове  
одлуке  ускладе  своје  статуте  са  одредбама  ове  одлуке . 

Члан 69. 

Чланови  Савета  наставњају  са  радом  до  истека  мандата  на  који  су  бирани . 

Члан  70. 

даном  ступања  на  снагу  ове  одлуке  престају  да  важе  Одлука  о  месним  
заједницама  ( Сл. лист  Града  Новог  Сада , бр. 21/92, 28/00 

- др. одлука, 10/04 и  11/15) и  
Одлука  о  месним  заједницама  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 28/00 и  30/10). 
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Члаіі  71. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осМог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број :021-2!2021-бО1-1-ј  
23. децембар  2021. године

: 
НОВИ  слд . MЅc. Јелена  Маринковић  Радомировић  
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