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80.
На основу чл. 72. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и
чланова 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 16/2008 и
17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 25.06.2013. године, донела
је
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Статутом општине Пландиште, одређују се подручја за која се
образују месне заједнице, организација и начин обављања послова у месној заједници и друга
питања од значаја за рад месних заједница.
Члан 2.
Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба од непосредног заједничког
интереса за грађане са дела територије Општине по претходно прибављеном мишљењу грађана
са тог подручја.
Месна заједница се оснива за једно или више села. Уколико се месна заједница оснива за
више села, у сваком селу се могу образовати месни одбори. Месни одбори немају својство
правног лица.
У месној заједници грађани задовољавају заједничке потребе које сами утврде Статутом
месне заједнице.
Члан 3.
На територији општине Пландиште образују се следеће месне заједнице:
1. Месна заједница Пландиште. Обухвата подручје насељеног места Пландиште са
засеоком Лаудоновац, КО Пландиште;
2. Месна заједница Велика Греда. Обухвата подручје насељеног места Велика Греда,
КО Велика Греда;
3. Месна заједница Хајдучица. Обухвата подручје насељеног места Хајдучица, КО
Хајдучица;
4. Месна заједница Стари Лец. Обухвата подручје насељеног места Стари Лец, КО
Стари Лец;
5. Месна заједница Дужине. Обухвата подручје насељеног места Дужине, КО Дужине;
6. Месна заједница Марковићево. Обухвата подручје насељеног места Марковићево, КО
Марковићево;
7. Месна заједница Милетићево. Обухвата подручје насељеног места Милетићево, КО
Милетићево;
8. Месна заједница Банатски Соколац. Обухвата подручје насељеног места Банатски
Соколац, КО Банатски Соколац;
9. Месна заједница Купиник. Обухвата подручје насељеног места Купиник, КО Купиник;
10. Месна заједница Велики Гај. Обухвата подручје насељеног места Велики Гај, КО
Велики Гај;
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11. Месна заједница Маргита. Обухвата подручје насељеног места Маргита, КО Маргита;
12. Месна заједница Барице. Обухвата подручје насељеног места Барице, КО Барице;
13. Месна заједница Јерменовци. Обухвата подручје насељеног места Јерменовци, КО
Јерменовци;
Члан 4.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених
Статутом општине Пландиште и овом Одлуком и има своје седиште.
Месна заједница доноси Статут.
Месна заједница има свој жиро-рачун.
Члан 5.
Месна заједница има печат.
Текст печата исписује се у складу са важећим прописима.
Члан 6.
Месна заједница може имати симбол чији се облик и садржај утврђује Статутом месне
заједнице.
Месна заједница може да употребљава симбол општине Пландиште, на начин на који је
то утврђено Одлуком о симболима општине Пландиште.
Члан 7.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавања грађана нарочито се обезбеђује:
1) Обавезним јавним расправама:
 О предлогу финансијског плана месне заједнице,
 О завршном рачуну месне заједнице,
 О годишњим извештајима о раду месне заједнице,
 У другим приликама када органи Општине или месне заједнице то одлуче;
2) Истицањем дневног реда и материјала за седницу Савета месне заједнице, као и
предлога одлука месне заједнице 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, о зборовима грађана и
другим скуповима од локалног интереса, најмање осам дана пре дана њиховог
најављеног одржавања;
3) Правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета месне заједнице и
присуствују седницама Савета месне заједнице.
II. НАЧИН ОБРАЗОВАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 8.
Поступак образовања месне заједнице састоји се од утврђивања подручја општине
Пландиште за које се образује месна заједница, сагласности грађана са утврђеног подручја за
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образовање месне заједнице и њеног конституисања доношењем Статута месне заједнице и
избором органа месне заједнице.
Члан 9.
Месна заједница се образује на подручју на коме постоји интерес за што непосредније
задовољавање заједничких потреба грађана и где се могу обезбедити услови за непосредно
вршење послова Општине.
Члан 10.
Предлог за оснивање нове месне заједнице, промену подручја и укидање месне
заједнице могу поднети: председник општине, најмање четвртина одборника, Савет месне
заједнице, или грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи путем
грађанске иницијативе.
Члан 11.
Скупштина општине Пландиште одлучује, уз претходно прибављено мишљење грађана,
о образовању, подручју за које се образује и о укидању месних заједница.
Ова Одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.
Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја, односно
укидању месне заједнице, прибави и мишљење Савета месне заједнице, на коју се предлог
односи.
Члан 12.
Новообразоване месне заједнице међусобна материјална и финансијска права регулишу
посебним уговором.
III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.
Месна заједница, преко својих органа, обавља следеће послове:
1. доноси програм рада, финансијски план и завршни рачун месне заједнице,
2. стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области: урбанизма и грађења,
комуналних делатности, путева, улица, тргова, јавног превоза, културе, физичке културе,
основног образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о
деци и омладини, јавном обавештавању, заштите и унапређења животне средине и другим
областима од непосредног интереса за грађане,
3. стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог,
4. сарађује са установама и предузећима ради остварења заједничких интереса од
значаја за грађане са подручја месне заједнице,
5. обавља послове у случајевима елементарних непогода на подручју месне заједнице и
подручју Општине у складу са одлукама органа општине Пландиште,
6. утврђује услове коришћења пашњака и утрина,
7. обавља послове које јој повери општина Пландиште у складу са законом, одлукама и
другим општим актима,
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8. обавља и друге послове утврђене Статутом месне заједнице, овом Одлуком и другим
актима..
Члан 14.
За реализацију послова, из претходног члана, месне заједнице доносе своје планове и
програме, а у решавању одређених питања развијају и остварују међусобну сарадњу.
IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.
Савет месне заједнице (у даљем тексту: Савет), је представничко тело месне заједнице
које обавља следеће послове и задатке:
1. доноси статут,
2. доноси пословник о раду и друга општа акта,
3. бира секретара месне заједнице,
4. доноси програм рада, финансијски план и завршни рачун месне заједнице,
5. подноси предлог за расписивање референдума,
6. покреће иницијативу за увођење самодоприноса,
7. стара се о спровођењу референдума који се расписује за територију Општине, за
делове Општине, месну заједницу или део месне заједнице,
8. врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса,
9. усваја извештај о раду месне заједнице,
10. образује комисије, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких
потреба грађана у складу са законом и овом Одлуком,а може образовати и мировна већа
11. одређује назив и седиште месне заједнице по предвиђеном поступку,
12. извршава одлуке и спроводи закључке Скупштине општине Пландиште и збора
грађана,
13. врши и друге послове утврђене законом, Статутом месне заједнице, одлукама органа
општине Пландиште и овом Одлуком.
Члан 16.
Савет има од 5 до 9 чланова.
Савети месних заједница имају следећи број чланова:
1. Савет МЗ Пландиште – 9 чланова
2. Савет МЗ Велика Греда – 7 чланова
3. Савет МЗ Хајдучица – 7 чланова
4. Савет МЗ Стари Лец – 7 чланова
5. Савет МЗ Дужине – 5 чланова
6. Савет МЗ Марковићево – 5 чланова
7. Савет МЗ Милетићево – 7 чланова
8. Савет МЗ Банатски Соколац – 5 чланова
9. Савет МЗ Купиник – 5 чланова
10. Савет МЗ Велики Гај - 7 чланова
11. Савет МЗ Маргита – 7 чланова
12. Савет МЗ Барице – 7 чланова
13. Савет МЗ Јерменовци – 7 чланова
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Број чланова Савета утврђује се Статутом месне заједнице.
Савет одлучује већином гласова присутних под условом да је присутна већина од укупног
броја чланова Савета.
Члан 17.
Савет има председника и заменика председника који се бирају из реда чланова Савета.
Председник Савета представља месну заједницу, заступа је и наредбодавац је за
извршење финансијског плана месне заједнице.
Члан 18.
Месна заједница може да има секретара.
Секретар месне заједнице је и секретар Савета.
Секретара месне заједнице бира Савет по поступку утврђеним Статутом месне
заједнице, овом Одлуком и Законом о раду.
Члан 19.
Изборе за Савет расписује председник Скупштине општине, у складу са овом Одлуком и
актима месне заједнице.
Грађани месне заједнице обавештавају се о дану, времену и месту одржавања избора за
чланове Савета по поступку и на начин утврђен Статутом месне заједнице, најкасније седам дана
пре одржавања избора. Обавештавање се може вршити и путем медија као и другим средствима
обавештавања јавног мнења.
Члан 20.
Чланови савета се бирају на четири године, непосредно тајним гласањем.
Избори за чланове Савета морају се спровести најкасније 30 дана пре краја мандата
чланова Савета којима истиче мандат, о чему Савет писмено обавештава председника
Скупштине општине..
Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи мање од 30
дана ни више од 60 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан и време одржавања избора као и дан од
када почињу тећи рокови за вршење изборних радњи.
Члан 21.
Право да бира и предлаже члана Савета има грађанин који је држављанин Републике
Србије, који је пунолетан и има пребивалиште на подручју месне заједнице у којој остварује
изборно право.
За члана Савета може бити изабран грађанин који је држављанин Републике Србије, који
је пунолетан, пословно способан и има пребивалиште на територији месне заједнице на којој је
предложен за члана Савета.
Члан 22.
Бирачко место за месну заједницу одређује Комисија за спровођење избора у МЗ, а
бирачко место ће бити отворено од 7 до 20 часова.
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Члан 23.
Средства за спровођење избора за чланове Савета обезбеђују се из буџета Општине.
Члан 24.
Кандидата за члана Савета предлаже најмање 10 грађана са подручја месне заједнице.
Грађанин може потписати предлог само за једног кандидата пред Комисијом за
спровођење избора месне заједнице.
Ако је грађанин потписао предлог за више предложених кандидата, као важећи, сматраће
се потпис на прихваћеном предлогу који је раније поднет.
Редослед кандидата на изборној листи утврђује се према редоследу прихватања
кандидатуре од стране Комисије за спровођење избора.
Предлог кандидата садржи: име, име родитеља, презиме, јмбг, занимање, пребивалиште
и адресу кандидата.
Предлог кандидата за члана Савета доставља се Комисији за спровођење избора месне
заједнице најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
Уз предлог кандидата за члана Савета доставља се и:
-изјава кандидата о прихватању кандидатуре
-фотокопија личне карте
-потврда о изборном праву
-изјаве грађана о подршци кандидата за члана Савета.
Члан 25.
Уколико предлог кандидата није комплетан, комисија ће у року од 24 часа од часа прјема
предлога донети закључак којим ће предлагачу наложити да изврши одговарајуће исправке.
Предлагач мора извршити наложене исправке у року од 48 сати од часа пријема
закључка.
Ако предлагач није извршио наложене исправке, комисија ће одбацити предлог.
Изборну листу комисија ће објавити најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.
Члан 26.
Органи за спровођење избора су:
1. Комисија за спровођење избора ( у даљем тексту: Комисија) и
2. Бирачки одбор.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.
Комисију чине председник и два члана и њихови заменици.
Мандат комисије траје четири године.
Чланови органа за спровођење избора и њихови заменици могу бити само грађани који
имају бирачко право и пребивалиште на територији месне заједнице.
Комисију именује Савет најкасније пет дана од дана расписивања избора, осим у случају
опозива Савета када комисију именује Општинско веће општине Пландиште.
Мандат комисије је 4 године, осим у случају распуштања Савета када и комисији престаје
мандат.
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Члан 27.
Комисија:
- стара се о законитости спровођења избора,
- одређује бирачки одбор и именује његове чланове,
- даје упутства бирачком одбору у погледу поступка спровођења избора,
- организује техничке припреме за спровођење избора,
- прописује потребне обрасце за спровођење избора у року од 5 дана од дана
расписивања избора,
- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са овом - Одлуком
и Статутом месне заједнице,
- утврђује и оглашава листе кандидата,
- утврђује број и садржај гласачких листића за бирачко место,
- утврђује резултате гласања и број гласова за сваког кандидата,
- утврђује и објављује укупне резултате избора,
- подноси извештај председнику Скупштине општине о спроведеним изборима,
- одређује бирачко место и
- обавља и друге послове одређене овом Одлуком и Статутом месне заједнице.
Члан 28.
Евиденција грађана гласалих на изборима води се на посебном обрасцу који прописује
Комисија за спровођење избора, а исти садржи:
- име, име родитеља, презиме,
- ЈМБГ,
- пребивалиште и адреса,
- рубрику за потписе,
- рубрика за примедбе.
Бирачки одбор преузима изборни материјал од Комисије најкасније 24 часа пре дана
одржавања избора.
Члан 29.
Бирачки одбор чине председник, два члана и њихови заменици.
Бирачки одбор именује се најкасније десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања,
утврђује резултате гласања на бирачком месту, стара се о одржавању реда на бирачком месту
за време гласања и обавља друге послове утврђене законом, овом Одлуком и Статутом месне
заједнице.
Члан 30.
По затварању бирачког места, бирачки одбор закључује списак грађана који су гласали, а
закључак садржи: назив месне заједнице, датум одржавања избора, број грађана који су гласали
и потписе свих чланова бирачког одбора.
Након утврђивања резултата гласања бирачки одбор одмах, а најкасније у року од 8
часова, доставља први примерак записника о раду и остали примљени изборни материјал
комисији, други примерак истиче на бирачком месту, а трећи примерак уручује општинској
управи.
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Члан 31.
Резултате избора утврђује Комисија на основу резултата са бирачког места одмах по
добијању записника од бирачког одбора, а најкасније у року од 2 часа од добијања.
За чланове Савета изабрани су кандидати са највећим бројем гласова.
Уколико два или више кандидата, који директно одлучују о чланству у Савету месне
заједнице, добију исти број гласова, избори за те кандидате се понављају.
Резултате избора комисија по проглашењу одмах истиче на огласној табли месне
заједнице.
Члан 32.
Поновни избори спроводе се ако Комисија поништи изборе због неправилности у
спровођењу избора за чланове Савета.
Поновни избори спроводе се најкасније 15 дана од дана поништења избора у месној
заједници.
Поновне изборе расписује председник Скупштине општине, на предлог Комисије, у року
од 7 дана од дана поништења избора.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата утврђеној за изборе који су поништени,
осим кад су избори поништени због неправилности у поступку предлагања кандидата.
Члан 33.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета или предлагач кандидата има право да поднесе
приговор Комисији због неправилности у поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана кад је донета одлука односно извршена
радња или учињен пропуст.
Члан 34.
Комисија је дужна да у року од 48 часова од пријема приговора размотри приговор, реши
по њему и донети акт достави подносиоцу приговора.
Ако Комисија усвоји поднети приговор, поништиће радњу у поступку предлагања или
избора кандидата, или ће поништити изборе за чланове Савета.
Одлука комисије је коначна.
Члан 35.
Записник комисије за спровођење избора, записник о раду бирачког одбора и списак
грађана који су гласали на изборима чувају се трајно, а гласачки листићи најмање четири године.
Члан 36.
Савет се конституише у року од 15 дана од дана спроведених избора.
Члан 37.
Прву конститутивну седницу Савета сазива председник Савета претходног сазива
најкасније 15 дана од одржавања избора за Савет.
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У случају спречености председника, конститутивну седницу Савета може сазвати његов
заменик.
Уколико конститутивну седницу у предвиђеном року не сазове ни заменик председника
Савета, конститутивну седницу сазива председник Скупштине општине, а истом председава
најстарији изабрани члан Савета.
Конститутивна седница може се одржати ако њој присуствује већина од укупног броја
чланова Савета.
На конститутивној седници Савета, из реда чланова Савета бирају се председник Савета
и његов заменик.
Члан 38.
Члану Савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
- подношењем оставке,
- делимичним или потпуним губитком пословне способности,
- ако је првоснажном одлуком суда осуђен на безусловну казну затвора у трајању
најмање шест месеци,
- губљењем држављанства,
- променом пребивалишта ван подручја месне заједнице
- опозивом
- смрћу.
Члан 39.
Уколико члану Савета престане мандат у смислу члана 37. ове Одлуке, члан Савета
постаје кандидат који је следећи на изборима добио највећи број гласова.
Мандат члана Савета из 1. става овог члана траје до истека времена на који су изабрани
остали чланови Савета.
Савет констатује престанак чланства и врши кооптирање новог члана у смислу 1. става
овог члана на првој наредној седници.
Члан 40.
Савет се може распустити уколико не одржи седницу Савета дуже од 3 месеца.
Савет се може распустити ако се правоснажном судском одлуком оспори одлука савета
којом је нанета штета месној заједници.
Секретар Савета месне заједнице је дужан да у року од 15 дана извести председника
Скупштине општине и Општинско веће, да су испуњени услови из става 1. и 2. овог члана о
распуштању Савета.
Записници са седница Савета редовно се достављају служби општинске управе
надлежне за послове месних заједница.
Одлуку о распуштању Савета доноси Општинско веће.
Председник Скупштине општине расписује изборе за чланове Савета у року од 60 дана,
од дана распуштања Савета.
Члан 41.
До конституисања новог Савета, текуће и неодложне послове из надлежности Савета
обавља привремено тело које чине председник и 2 члана.
Чланове привременог тела посебним решењем именује Општинско веће.
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IV. ПОМОЋНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 42.
Савет може да образује одређена стална или повремена радна тела: комисије одборе и
слично, у циљу припреме, разматрања и решавања неких питања из надлежности Савета.
У Одлуци о образовању радног тела, Савет ће одредити број, структуру, надлежност,
мандат, подношење извештаја Савету и друга питања.
Члан 43.
Стална и повремена радна тела, по правилу имају председника и најмање два члана који
могу имати и своје заменике.
Радна тела одлучују већином гласова присутних под условом да је присутна већина од
укупног броја чланова.
V. СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 44.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1. средстава обезбеђених у буџету Општине, укључујући и самодопринос,
2. донација,
3. прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Члан 45.
Средства која Општина преноси месној заједници могу бити предвиђена у буџету
Општине посебно за сваку месну заједницу, по наменама:
1) Средства за обављање послова који су поверени месној заједници;
2) Средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручја месне
заједнице;
3) Средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме
грађани учествују са најмање 10% средстава.
Члан 46.
На основу годишњег плана и програма развоја месне заједнице, општина Пландиште ће
финансирати одређене потребе месне заједнице имајући у виду, у првом реду, оне месне
заједнице које нису носиоци права својине, односно права коришћења на непокретности коју
користе, које немају приходе од непокретности и приходе од самодоприноса или које не могу
покрити материјалне и друге трошкове из сопствених средстава.
Члан 47.
Средствима која стекне, месна заједница слободно располаже у складу са својим
плановима и програмима, на основу одлука надлежних органа месне заједнице.
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Средствима месне заједнице располажу и за њихов утрошак одговарају овлашћена лица.
Члан 48.
Месна заједница је дужна да на захтев надлежних органа општине Пландиште, а
најмање једном годишње поднесе извештај о свом раду, остваривању програма и коришћењу
пренешених средстава у смислу члана 43. став 1. тачка 1. ове Одлуке.
Годишњи извештај о раду месне заједнице достављају органу управе надлежном за
послове финансија и рачуноводства најкасније до 15.03. наредне године.
Сагласност на годишњи извештај даје Скупштина општине Пландиште.
Члан 49.
Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Скупштина општине.
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом.
Средства месне заједнице исказују се и распоређују финансијским планом а коначан
обрачун ових средстава врши се завршним рачуном у складу са законом.
Месна заједница је дужна да финансијски план за наредну годину донесе и достави
органу управе надлежном за послове финансија и рачуноводства најкасније до15.11. текуће
године.
Члан 50.
Стручне, рачуноводствено – књиговодствене и административне послове за потребе
месне заједнице обавља Општинска управа општине Пландиште.
За набавку добара, услуга или извођење радова за које је потребно спровођење
поступка јавне набавке покретање поступка се врши на основу посебног овлашћења
Савета месне заједнице, а даљи ток поступка спроводи стручна служба Општинске управе, јавно
предузеће или установа чији је оснивач општина Пландиште, а који се сматрају наручиоцима у
смислу Закона о јавним набавкама.
VI. САМОДОПРИНОС
Члан 51.
За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу, средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Иницијативу за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса може поднети орган месне
заједнице уз претходно изјашњавање збора грађана или једна трећина одборника Скупштине
општине.
Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет Одлуке.
Одлуку о увођењу самодоприноса грађани доносе референдумом у складу са прописима
којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Скупштина општине утврђује Предлог одлуке о увођењу самодоприноса на начин и у
поступку предвиђеном за доношење Статута општине, доноси одлуку о расписивању
референдума о увођењу самодоприноса и именује Комисију за спровођење референдума и
утврђује њене задатке.
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Члан 52.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на коме
се прикупљају средства, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1.
и 2. овог члана.
Члан 53.
Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу, приход су
буџета општине Пландиште и строго су наменског карактера.
Члан 54.
Одлуку о увођењу самодоприноса коју су донели грађани проглашава Скупштина
општине и објављује се у ''Службеном листу општине Пландиште.
VII. ИМОВИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 55.
На објектима које користи месна заједница носиоци права својине, односно права
коришћења су општина Пландиште или друга лица.
Члан 57.
Месна заједница може стицати имовину у складу са законом.
Члан 58.
У имовинско-правним и другим споровима, месну заједницу заступају председник Савета
месне заједнице или његов заменик као и други заступници које овласти месна
VIII. ЗАПОСЛЕНИ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 59.
За обављање послова од интереса за месну заједницу, месна заједница може да
ангажује лица која заснивају радни однос у месној заједници, у складу са Законом о раду, а уз
претходну сагласност наредбодавца буџета општине.
Одлуку о пријему запосленог из претходног става доноси Савет у складу са Законом о
раду.
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Члан 60.
Запослени из претходног члана остварују сва своја права из радног односа у месној
заједници.
Запослени у месној заједници не могу бити истовремено и чланови органа месне
заједнице.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Постојеће месне заједнице у општини Пландиште настављају са радом у складу са овом
Одлуком.
Члан 62.
Сва питања која су од важности за рад месне заједнице регулишу се Статутом месне
заједнице.
Месна заједница је дужна да у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке,
усклади свој Статут и друга општа акта са овом Одлуком.
Уколико у року из претходног става не ускладе статут и друга општа акта, примењиваће се
одредбе ове Одлуке.
Члан 63.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месној самоуправи
(''Службени лист општине Пландиште'', бр. 8/2006).
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Пландиште''.
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