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185. 

 
На основу чл. 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 и др. 

закон и 101/2016 и др. закон) и чланова 40. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, 
број 16/2008,  17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 06.10.2017. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о месним заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, број 11/2013) мења се члан 16. и 
гласи: 

 
„Савет има од 3 до 7 чланова. 
Савети месних заједница имају следећи број чланова: 

 
1. Савет МЗ Пландиште – 7 чланова 
2. Савет МЗ Велика Греда – 5 чланова 
3. Савет МЗ Хајдучица – 5 чланова 
4. Савет МЗ Стари Лец – 5 чланова 
5. Савет МЗ Дужине – 3 члана 
6. Савет МЗ Марковићево – 3 члана 
7. Савет МЗ Милетићево – 5 чланова 
8. Савет МЗ Банатски Соколац – 3 члана 
9. Савет МЗ Купиник – 3 члана 
10. Савет МЗ Велики Гај - 5 чланова 
11. Савет МЗ Маргита – 5 чланова 
12. Савет МЗ Барице – 3 члана 
13. Савет МЗ Јерменовци – 5 чланова 

  
Савет одлучује већином гласова присутних под условом да је присутна већина од укупног броја 

чланова Савета.“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 21. мења се став 2 и гласи: 
„За члана Савета може бити биран 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, 
да није у казненој евиденцији и да се не води истрага нити је подигнута оптужница против њега.“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 22. замењује се број „20“ бројем „15“. 
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Члан 4. 

 
Члан 24. мења се и гласи: 

 
 „Сваког кандидата за члана Савета месне заједнице својим потписом мора да подржи: 

 
- За избор у савет МЗ Пландиште – најмање 20 грађана, 
- За избор у савет МЗ Велика Греда - најмање 15 грађана, 
- За избор у савет МЗ Хајдучица - најмање 15 грађана, 
- За избор у савет МЗ Стари Лец - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Дужине - најмање 5 грађана, 
- За избор у савет МЗ Марковићево - најмање 5 грађана, 
- За избор у савет МЗ Милетићево - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Банатски Соколац - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Купиник - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Велики Гај - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Маргита - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Барице - најмање 10 грађана, 
- За избор у савет МЗ Јерменовци - најмање 10 грађана. 

 
Грађанин може потписати предлог само за једног кандидата пред Комисијом за спровођење избора 

месне заједнице. 
Оверу потписа грађана врши надлежан орган за оверу потписа, рукописа и преписа (Јавни бележник). 
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, а може и назив предлагача (политичке странке, удружења грађана, групе грађана, и сл.). 
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, 
- потписане изјаве грађана о подршци кандидата за члана Савета, 
- уверење из казнене евиденције. 
- уверење да није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак, нити је подигнута 

оптужница.  
 

Члан 5. 
 
У члану 25. после става 4. додају се нови ставови 5. и 6.: 
 
„Након објављивања изборне листе,  комисија ће утврдити редослед кандидата на гласачком листићу 

према редоследу кандидата на изборној листи. 
На гласачком листићу се после имена и презимена кандидата додаје година рођења, занимање, 

пребивалиште, адреса и назив предлагача ако га има.“ 
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Члан 6. 

 
У члану 39. Замењује се број „37“ бројем „38“. 
 
 

Члан 7. 
 

Месна заједница је дужна да у року од 10 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 8. 

 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Пландиште''. 
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