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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи(“ Службени гласник Републике 
Србије”, број 129/2007) и члана 96. и 100. Статута општине Нова Црња (“Службени лист 

општине Нова Црња број 9/2008. године), Савет Месне заједнице Српска Црња на седници 
одржаној 26.09.2008. године, донео је 

 

С Т А Т У Т 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКА ЦРЊА 

 

I  - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет утврђивања 

 

Члан 1. 

Овим Статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности Месне заједнице 
Српска Црња (у даљем тексту Месна заједница) начин, услови и облици њиховог 

остваривања, облици и инструменти заједнице, остваривања људских и мањинских права, 
број чланова Савета Месне заједнице, организација и рад Савета Месне заједнице, начин 

учешћа грађана  у управљању и одлучивању о пословима из надлежности Месне заједнице 
Српска Црња као и друга питања од значаја за Месну заједницу. 

Положај Месне заједнице 

Члан 2. 

Месна заједница је територијална јединица у којој грађани остварују право на месну 
самоуправу у складу са Уставом, законом и овим Статутом.                                 

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Месне заједнице Српска 
Црња, управљају пословима Месне заједнице у складу са законом и овим Статутом. 

Грађани учествују у остваривању Месне самоуправе путем грађанске самоиницијативе, 
референдума и других облика учешћа грађана у обављању послова Месне заједнице и 

преко својих чланова Савета Месне заједнице у складу са законом, Уставом и овим 
Статутом. 

 

Територија 

Члан 3. 

Територију Месне заједнице, утврђену Статутом општине чини насељено  место Српска 
Црња, односно подручје катастарске општине Српска Црња која улази у њен састав. 



Својство правног лица 

Члан 4. 

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе, има својство правног лица у 
оквир управа и дужности утврђених овим Статутом и Одлуком о оснивању. 

Језик и писмо 

Члан 5. 

 На територији Месне заједнице Српска Црња у службеној употреби је српски језик и 
ћирилично писмо. 

Печат и грб 

Члан 6. 

Месна заједница има свој печат и грб. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Општина Нова Црња, Месна заједница 
Српска Црња. Назив органа исписан је на српском језику ћриличним писмом. 

Празник Месне заједнице 

Члан 7. 

Месна заједница има свој празник. 

Празник Месне заједнице је 05. октобар. 

Грађани одређују празник Месне заједнице личним изјашњавањем. 

 

Награде и јавна признања 

Члан 8. 

Месна заједница установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима 
за значајна остварења у производњи и другим друштвеним областима. 

Награде и друга јавна признања додељују се поводом дана Месне заједнице. 

Члан 9. 

Органи Месне заједнице, објекте које су изградили сопственим и удруженим средствима 
могу давати на коришћење и закуп другим корисницима под условима који обезбеђују 

домаћинско одржавање објеката, њихову адаптацију и проширење. 

 

ЈАВНОСТ  РАДА 



Члан 10. 

Рад органа Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе јаван је. 

Јавност рада и обавештавање грађана нарочито обезбеђује:  

1) Обавезним јавним расправама: 

- о предлогу финансијског плана Месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе, 

- о годишњем извештају о раду Месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе, 

- о завршном рачуну Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, 

- у другим приликама када орган Општине или Месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе то одлучи. 

2) Истицањем дневног реда и материјала за седницу Савета Месне заједнице, односно 
другог облика месне самоуправе као и предлога одлука Месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе на огласној табли, односно, огласном простору који је доступан 
највећем броју грађана истицањем усвојених одлука и других аката, као и обавештавањем 
грађана о седницама Савета Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, о 
зборовима грађана и другим скуповима од локалног интереса, најмање осам дана пре дана 

њиховог најављеног одржавања. 

          3)Правом грађана да остварују увид у записник и акте Савета Месне заједнице, 
односно, другогоблика месне самоуправе и присуству седницама Савета Месне заједнице, 

односно другог облика месне самоуправе. 

Јавност рада и обавештење грађана ближе се уређује Статутом Месне заједнице, односно 
другог облика месне самоуправе. 

 

ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 11. 

У Месној заједници грађани одлучују о остваривању својих заједничких интереса и о 
солидарном задовољавању заједничких интереса и потреба у областима: 

            -комуналног уређења (путеви, улице, тротоари, водоводна и гасна 
мрежа,канализација, објекти електричне енергије, иницирање решавања комуналних 

питања и обезбеђивање средстава за комуналну изградњуи др.); 

             -заштита и унапређење животне средине (активности на изградњи комуналних 
објеката, озелењавању и чувању природе,покретању иницијативе за тражење решења 

заштите животне срединеи др.); 



              -снабдевање грађана (организовање услужних и занатских делатности); 

              - социјално-хумане активности-брига о деци,старими болесним 
грађанима,превенција против асоцијалних појмова младих(дрога,алкохолизами др.) 

              -завођењу и реализацији заведеногсамодоприноса; 

              -васпитно-образовне, културне, спортске и друге активности; 

              -изградња, одржавање и коришћење некатегорисаних путева, улица и других 
јавних објеката од значаја за Месну заједницу; 

               -Месна заједница обавља и послове које грађани утврде и које јој Општина и 
друге институције повере. 

СРЕДСТВА ЗА РАД 

Члан 12. 

Средства за рад Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, обезбеђјују се 
из: 

           1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине,укључујући и самодопринос; 

            2) донација; 

           3) Прихода  које Месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари 
својом активношћу; 

Средства која Општина преноси Месној заједници обезбеђују се у буџету Општине 
посебно за сваку Месну заједницу, по наменама: 

            1)средства за рад органа Месне заједнице за текуће трошкове; 

            2)средства за обнављање послова који су поверени Месној заједници; 

3)средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део 
подручја Месне заједнице; 

            4) средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у  
коме грађани учествују са најмање 10% средстава; 

            5) средства за рад месниходбора. 

Средства за финансирање месне самоуправе обезбеђују се у буџету Општине на основу 
укупно планираних буџетских прихода у протеклој години. 

Износ средстава из става 3. овог члана не обухвата средства која се у буџету општине 
Нова Црња издвајају за капиталну улагања на основу програма уређења јавног и осталог 

грађевинског земљишта. 

 



Месна заједница има свој жиро-рачун. 

Одлуку о располагању средствима  Месне заједнице доноси Савет Месне заједнице. 

Месна заједница односно други облик месне самоуправе доноси финансијски план на који 
сагласност даје надлежни орган општине. 

 

Поверавање послова Месној самоуправи 

Члан 13. 

Одлуком Скупштине Општине може се сасвим и појединим месним заједницама, односно 
другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности 

Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава. 

При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и 
свакодневног значаја за живот становника Месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе. 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ 

Члан 14. 

Грађани у Месној заједници одлучују: 

             1.Референдумом, 

             2.Писменим изјашњавањем, 

             3. Путем изабраних представника у Савету Месне заједнице. 

Референдум и писмено изјашњавање 

Члан 15. 

Референдумом и писменим изјашњавањем у Месној заједници, грађани одлучују о 
одређеним питањима и пословима од заједничког интереса за грађане у Месној заједниции 

о одређеним питањима о којима одлучује Скупштина општине. 

Члан 16. 

Предлог  за расписивање референдума и писменог изјашњавања могу дати: 

              -10% од укупног броја бирача и 

              - Савет Месне заједнице. 

 

Члан 17. 



Референдумом и писменим изјашњавањем обавезно се одлучује: 

              - оснивање,спајање или укидање Месне заједнице; 

              - издвајање дела или целог насеља из Месне заједнице и припајање другој Месној 
заједници; 

               - завођење месног самодоприноса. 

Месни самодопринос 

Члан 18. 

Одлуку о месном самодоприносу грађани Месне заједнице доносе на  референдум или 
давањем  писмене изјаве у складу са Законом о референдуму и народној иницијативи. 

Члан 19. 

               Скупштина Општине утврђује предлог Одлуке.  

               Иницијативу за доношење Одлуке грађани подносе у складу са Законом и 
Статутом општине. 

Члан 20. 

              Одлуку о самодоприносу доносе пунолетни грађани чије је пребивалиште на 
подручју Месне заједнице. 

              Одлуку из става 1. овог члана доносе и пунолетни грађани који немају 
пребивалиште на подручју Месне заједнице на којој се средства прикупљају кад на том 

подручју имају непокретну имовину, а средства наменом за који се прикупљају 
побољшавају услове коришћења те имовине (изградња путева, комуналних објеката и 

слично). 

Члан 21. 

Самодопринос се може изразити у новцу у новцу, роби, раду, превозничким и другим 
услугама, зависно од потреба и могућности грађана.               

              За грађане из члана 12. став 2. овог Статута самодопринос се утврђује према 
вредности имовине, односно прихода од те имовине. 

 

Члан 22. 

Уколико Одлуком о референдуму није другачије одређено, основицу за извршавање 
самодоприноса чине зараде, остала примања која имају карактер личних примања у земљи 

и иностранству, приходи од имовине и имовинских права и вредности имовине, 
самодопринос се обрачунава на основу одговарајућих примања. 

Зборови грађана   



Члан 23. 

                Збор грађана разматра: 

                 -обезбеђивање и коришћење средстава за задовољавање заједничких потреба 
грађана, 

-планове и програме развоја Месне заједнице, 

-питања покренута од стране органа Месне заједнице путем иницијатива и анкета грађана, 

-извештај Савета Месне заједнице о његовом раду и  

-остала питања од значаја за грађане у Месној заједници. 

Члан 24. 

                Збор грађана' сазива председник Савета Месне заједнице на основу Одлуке овог 
органа о сазивању збора и утврђеног дневног реда. 

                Предлог за сазивање збора могу дати: 

                 - Савет Месне заједнице; 

                 - најмање 50 грађана Месне заједнице; 

                 - по закључку Скупштине Општине. 

Члан 25. 

‘Збор’ грађана се сазива путем огласа, позива или на други начин уз обавезно назначење 
предлога дневног реда. 

 

Члан 26. 

‘Збор’ се може одржати ако њему присуствује најмање 10% уписаних бирача, али не мање 
од 50 бирача. 

Члан 27. 

 

О раду 'Збора' се води записник који садржи: место, време одржавања, број присутних, 
дневни ред, кратак опис рада збора и посебно јасно формулисани закључци и ставови. 

Записник потписује председавајући и записничар. 

ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 28. 

               У Месној заједници, односно другом облику месне самоуправе образује се Савет 
Месне заједнице као представничко тело грађана. 



Савет Месне заједнице броји девет чланова. 

               Одборници скупштине општине са територије Месне заједнице учествују у раду 
Савета без права гласа. 

                Избор за Савет Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе 
расписује председник Скупстине општине.  

               Савет Месне заједнице је највиши орган у Месној заједници. 

               Чланови Савета Месне заједнице бирају се у периоду од четири године.  

               Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју Месне заједнице који је навршио 
18 година живота има право да бира и да буде биран у органима Месне заједнице 

непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког избора права.  

Право предлагања кандидата за члана Савета Месне заједнице има најмање 10 грађана са 
подручја Месне заједнице са бирачким правом на том подручју. 

                На гласачком листићу уписују се имена и презимена и надимак свих кандидата, 
њихова година рођења и занимање. 

                 Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова. 

                Чланство у органима Месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе 
престаје оставком, због безусловне осуде на казну затвора, због   потпуног или 

делимичног губљења пословне способности, због губљења  држављанства Републике 
Србије или промене пребивалишта ван подручја Месне заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе, опозивом или смрћу. 

                 На својој првој седници Савета из реда својих чланова бира се председник и 
подпредседник Месне заједнице са мандатом од 4 године. 

                 Начин избора, формирање комисија и бирачких одбора одређује се правилником 
о изборима Месне заједнице. 

Члан 29. 

Прву седницу Савета Месне заједнице сазива досадашњи председник Месне заједнице у 
року од 15 дана од дана одржавања избора.  

                  Предлог за председника и заменика председника може поднети најмање 1/3 
чланова савета. 

Члан 30. 

                  Председник Савета Месне заједнице представља Месну заједницу, стара се о 
организовању рада савета, сазива седнице,предлаже дневни ред и председава седницама, 
стара се о јавности рада и врши друге послове у складу са овим Статутом и Правилником 

о раду. 



Члан 31. 

Председник и подпредседник Савета могу бити разрешени и пре истека мандата. Предлог 
за разрешење из става 1. овог члана могу поднети: 

                     -најмање 100 грађана; 

                     -најмање 1/3 чланова Савета. 

                   Савет Месне заједнице може да одлучује ако седници присуствује већина од 
укупног броја чланова(кворум). 

                    Савет Месне заједнице одлучује, већином гласова укупног броја чланова 
Савета. 

Члан 32. 

Начин рада и одлучивања на седницама Савета ближе се уређује Пословником о раду. 

 

Члан 33. 

Седнице Савета сазива председник Савета по потреби, а најмање једном у три месеца. 
Председник Савета је дужан да седницу сазове када то затражи најмање трећина од 

укупног броја чланова Саветаи то у року од 15 дана од подношења писменог захтева. 

Члан 34. 

Савет  Месне заједнице: 

-усваја Статут и  друга акта, доноси план рада, завршни рачун и финансијски план Месне 
заједнице; 

-доноси Пословник о свом раду; 

-предлаже органима Скупштине општине програм развоја Месне заједнице као и 
доношење одговарајућих одлука значајиних за рад Месне заједнице; 

-потврђује и проглашава Одлуке донете на референдуму; 

-бира председника Савета; 

-именује стална и привремена тела, утврђује њихове задатке значајне за обављање 
делатности Месне заједнице; 

- одлучује о броју и структури извршилаца за обављање стручно-административних 
послова; 

- заказује зборове грађана; 

- врши и друге послове које му повере грађани и Скупштина општине. 



 

Секретар Месне заједнице 

Члан 35. 

Месна заједница има секретара. Секретар поставља Савет на период од 4 године, уз 
могућност поновног избора. За секретара Месне заједнице може бити постављено лице са 

најнижом средњом стручном спремом и искуством на овим или сличним пословима од 
најмање две године. 

 

Члан 36. 

Секретар Месне заједнице обавља следеће послове: 

                           1.стара се о законитом раду Месне заједнице; 

                           2.обавља све административно-техничке послове за Месну заједницу; 

                           3.помаже председнику Савета у припреми и руковођењу седницама 
Савета, у спровођењу закључака и стара се о обављању стручних и других послова; 

                           4. обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом општине,овим 
Статутом и по налогу председника Савета Месне заједнице. 

Члан 37. 

Рачуноводствено-књиговодствене послове за потребе Месне заједнице обавља служба 
Месне заједнице. 

                             Послови из претходног става могу се уговором поверити и другим 
правним или физичким лицима. 

                             Ради задовољавања заједничких потреба грађана, Месна заједница може 
образовати: предузеће, установе и друге организације. 

 

АКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Члан 38. 

     У оквиру Закона, Статута општине и овог Статута, Месна заједница доноси акта и 
одлуке којима уређује питања из своје надлежности. 

                        Акте и одлуке доноси Савет Месне заједнице. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39. 



Овај Стаут ступа на снагу наредног дана од дана доношења решења Скупштине општине о 
давању сагласности на његове одредбе. 

 

Члан 40. 

Овај Стаут објавиће се у  „Службеном листу општине Нова Црња”. 

Члан 41. 

Сва акта Месне заједнице ускладиће се са одредбама овог Статута у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог Статута. 
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