
 1 

        На основу чл. 73. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07) и чл.109. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Сл. гласник 

Пчињског округа“, бр. 21/08 и 8/09), Скупштина Општине Владичин Хан, на 

седници одржаној дана 08.09.2009. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К   У 
О ОБРАЗОВАЊУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

  I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

  Овом Одлуком образују се месне заједнице као облици месне 

самоуправе, одређују њихова подручја, уређује начин образовања нових, 

спајања и укидања месних заједница, надлежности, начин одлучивања, поступак 

избора и начин рада органа као и друга питања од значаја за рад месних 

заједница на територији општине Владичин Хан. 

 

Члан 2. 

  Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за 

грађане који они сами утврде, образују се месне заједнице. 

  Месна заједница се образује за једно или више сеоских насеља. 

Уколико се месна заједница образује за више села, у сваком селу се могу 

образовати месни одбори.  

  Месне заједнице и други облик месне самоуправе могу се 

образовати и у градском насељу (кварт, четврт, рејон и сл.). 

 

Члан 3. 

  На територији општине Владичин Хан образују се следеће месне 

заједнице:  

1. Месна заједница Балиновце за насељено место Балиновце; 

2. Месна заједница Бачвиште за насељено место Бачвиште; 

3. Месна заједница Белановце за насељено место Белановце; 

4. Месна заједница Белишево за насељено место Белишево; 

5. Месна заједница Богошево за насељено место Богошево; 

6. Месна заједница Брестово за насељено место Брестово; 

7. Месна заједница Владичин Хан за урбанизовано насељено 

место Владичин Хан; 

8. Месна заједница Врбово за насељено место Врбово; 

9. Месна заједница Гариње за насељено место Гариње; 

10. Месна заједница Горње Јабуково за насељено место Горње 

Јабуково; 

11. Месна заједница Грамађе за насељено место Грамађе; 

12. Месна заједница Декутинце за насељено место Декутинце; 

13. Месна заједница Доње Јабуково за насељено место Доње 

Јабуково; 

14. Месна заједница Дупљане за насељено место Дупљане; 

15. Месна заједница Житорађе за насељено место Житорађе; 
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16. Месна заједница Зебинце за насељено место Зебинце; 

17. Месна заједница Јагњило за насељено место Јагњило; 

18. Месна заједница Јастребац за насељено место Јастребац; 

19. Месна заједница Јовац за насељено место Јовац;  

20. Месна заједница Калиманце за насељено место Калиманце; 

21. Месна заједница Кацапун за насељено место Кацапун; 

22. Месна заједница Козница  за насељено место Козница; 

23. Месна заједница Копитарце за насељено место Копитарце; 

24. Месна заједница Костомлатица за насељено место 

Костомлатица; 

25. Месна заједница Кржинце за насељено место Кржинце; 

26. Месна заједница Кукавица за насељено место Кукавица; 

27. Месна заједница Куново за насељено место Куново; 

28. Месна заједница Лепеница за насељено место Лепеница; 

29. Месна заједница Лебет за насељено место Лебет; 

30. Месна заједница Летовиште за насељено место Летовиште; 

31. Месна заједница Љутеж за насељено место Љутеж; 

32. Месна заједница Мазараћ  за насељено место Мазараћ; 

33. Месна заједница Манајле  за насељено место Манајле; 

34. Месна заједница Мањак за насељено место Мањак; 

35. Месна заједница Мртвица за насељено место Мртвица; 

36. Месна заједница Островица за насељено место Островица; 

37. Месна заједница Полом за насељено место Полом; 

38. Месна заједница Прекодолце  за насељено место Прекодолце; 

39. Месна заједница Прибој  за насељено место Прибој; 

40. Месна заједница Равна Река  за насељено место  Равна Река; 

41. Месна заједница Рдово за насељено место Рдово; 

42. Месна заједница Репинце за насељено место Репинце; 

43. Месна заједница Репиште за насељено место Репиште; 

44. Месна заједница Ружић за насељено место Ружић; 

45. Месна заједница Солачка Сена  за насељено место Солачка 

Сена; 

46. Месна заједница Срнећи Дол  за насељено место Срнећи Дол; 

47. Месна заједница Стубал за насељено место Стубал; 

48. Месна заједница Сува Морава за насељено место Сува 

Морава; 

49. Месна заједница Теговиште за насељено место Теговиште; 

50. Месна заједница Урвич за насељено место Урвич; 

51. Месна заједница Џеп  за насељено место Џеп. 

 

Члан 4.  

  О образовању, подручју за које се образује, промени подручја и 

укидању месне заједнице, одлучује Скупштина општине већином од  укупног 

броја одборника. 

  Предлог за образовање нове месне заједнице, промену подручја и 

укидање месне заједнице односно других облика месне самоуправе  могу 

поднети председник општине,  председник скупштине, најмање једна четвртина 

одборника, савет месне заједнице односно другог облика месне самоуправе или 

грађани са пребивалиштем  на  територији на коју  се предлог односи путем 

грађанске иницијативе. 
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  Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о 

образовању нове месне заједнице,  промени подручја или укидању месне 

заједнице односно другог облика месне самоуправе прибави мишљење грађана 

на збору грађана, са територије општине на који се предлог односи. Скупштина 

општине  је дужна  да пре доношења одлуке о промени подручја, односно 

укидању месне заједнице или другог облика месне самоуправе, прибави и 

мишљење Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе  на 

коју се предлог односи. 

  Правни следбеник (сукцесор) укинуте месне заједнице је 

Скупштина општина, а правни наследник припијене месне заједнице је она 

месна заједница која је настала припајањем. 

    

Члан 5.  

  Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има 

својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом и 

Одлуком о оснивању.  

  Месну заједницу представља и заступа председник Савета месне 

заједнице. 

 

Члан 6.  

  Актима месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе, у складу са Статутом општине и Одлуком о оснивању, утврђују се 

послови које врши, органи и поступак избора, организације и рад органа, начин 

одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе. 

  Месна заједница има печат који мора бити у складу са законом о 

печату државних и других органа. 

 

Члан 7.  

 Рад органа месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе јаван је. Јавност рада и обавештавање грађана нарочито се 

обезбеђује: 

          1)    обавезним јавним расправама: 

•  о предлогу финансијског плана месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе; 

• о завршном рачуну месне заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе; 

            • о годишњим извештајима о раду месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе; 

          • у другим приликама када органи Општине или месне 

заједнице, односно другог облика месне самоуправе то одлуче; 

                      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; 
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                       3) правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета 

месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе и присуствују 

седницама Савета месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 

Уколико се месна заједница оснива за више села, Савет месне заједнице дужан 

је да обезбеди постављање огласне табле, односно да обезбеди огласни простор 

за истицање обавештења из става 2. у сваком од села. 

Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују статутом месне 

заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 

 

 

  II   СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 8.  

  Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе обезбеђују се из:  

1. Средстава обезбеђених у буџету општине; 

2. Средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 

3. Донација; 

4. Прихода које месна заједница остварује својом активношћу.  

Месна заједница користи средства у складу са својим програмом и 

финансијским планом. 

 

Члан 9.  

  Месна заједница доноси финансијски план у коме исказује 

приходе и расходе. 

  Финансијски план се доноси за једну календарску годину. 

  Месна заједница усваја завршни рачун по истеку календарске 

године.  

 

Члан 10.  

  Месна заједница је дужна да на захтев надлежних органа 

Општине а најмање једанпут годишње до 15. фебруара за претходну годину, 

поднесе извештај о свом раду о остваривању програма месне заједнице и 

коришћење средстава које је општина пренела. 

  Контролу материјално финансијског пословања месне заједнице 

врше законом одређени органи и буџетска инспекција Општинске управе. 

 

Члан 11. 

  Стручне, књиговодствене и административне послове за потребе 

месне заједнице обављају органи Општинске управе. 

 

 

III   ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 12. 

  У месној заједници грађани одлучују о остваривању својих 

заједничких интереса и о заједничком задовољавању потреба. Одлучујући о 

томе грађани у месној заједници утврђују своје односе у складу са материјалним 

могућностима и то у следећим областима: 
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  - Просторног, урбанистичког планирања и уређења насељеног 

места; 

  -  Комуналног развоја и комуналне  изградње; 

  -  Екологије и заштите човекове околине; 

  -  Културе и спорта; 

  -  Одбране и заштите од елементарних непогода; 

  - Друштвене бриге о деци и грађанима различитих социјалних 

група; 

  - Ванинституционалне бриге о социјалним категоријама 

становништва; 

  -  Самодоприноса. 

 

Члан 13.  

  У вршењу послова месне заједнице, грађани и органи месне 

самоуправе: 

  - Дају иницијативе за измене планских аката; 

  - Организују зборове грађана, јавне расправе и покрећу разне 

иницијативе; 

  - Организују изјашњавање грађана о питањима од значаја за 

општину и месну заједницу; 

  - Спроводе хуманитарне акције на својој територији; 

  - Организују рад радних тела месне самоуправе; 

  - Дају мишљење о урбанистичким плановима; 

  - Дају предлог о доношењу програма комуналне изградње; 

  - Учествују у расправи о одржавању чистоће, одржавању зелених 

површина, уређењу паркова, одржавању спортских терена и др. 

  - Одлучују о коришћењу простора којим располаже месна 

заједница као и одржавања објеката на подручју месне заједнице чији су 

корисници; 

  - Спроводе изборе за органе месне заједнице; 

  - Извршавају и друге послове утврђене законом и статутом. 

 

 

Члан 14.  

  Одлуком Скупштине Општине може се свим или 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. 

 

 

IV  ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 15.  

  Организација рада у месној заједници и органи месне заједнице 

уређују  се статутом месне заједнице у складу са статутом општине и овом 

Одлуком.  
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  Статут месне заједнице садржи одредбе о: 

- пословима месне заједнице; 

- органима и начину њиховог рада и начину на који се врши 

њихов избор;   

- облицима непосредног изјашњавања грађана (збор грађана, 

грађанска иницијатива, референдум); 

- начину сазивања и рада збора грађана; 

- поступку  доношења аката месне заједнице; 

- начину стицања и располагања средствима; 

- употреби печата; 

- обезбеђивању јавности рада савета месне заједнице; 

- и другим питањима од значаја за месну заједницу. 

 

Члан 16. 

  Статут месне заједнице доноси савет месне заједнице. 

  На статут месне заједнице Скупштина општине даје сагласност. 

  Статут ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине 

општине.  

 

Члан 17.  

  Као орган месне заједнице грађани образују савет месне 

заједнице. Савет је представничко тело месне самоуправе, које обавља следеће 

послове и задатке: 

1. Доноси статут месне заједнице; 

2. Доноси финансијски план и завршни рачун месне заједнице; 

3. Доноси програм рада и годишњи извештај о раду; 

4. Доноси пословник о раду; 

5. Покреће иницијативу за увођење самодоприноса; 

6. Врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног 

самодоприноса; 

7. Покреће иницијативе за доношења нових или измену 

постојећих прописа општине а који су од интереса за грађане 

месне заједнице; 

8. Стара се о спровођењу референдума који се распише на 

територији општине, месне заједнице и др.; 

9. Сазива збор грађана, извршава одлуке и спроводи закључке 

зборова грађана; 

10.  Усваја извештај о раду месне заједнице; 

11. Образује комисије и друга радна тела ради задовољавања 

заједничких потреба грађена; 

12. Врши и друге послове утврђене статутом и одлуком. 

 

 

Члан 18. 

  Савет месне заједнице бирају грађани на збору грађана већином 

гласова присутних грађана са правом гласа са тог подручја, за временски период 

од четири године. 
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Члан 19.  

  Избор за савет месне заједнице расписује председник Скупштине 

Општине Владичин Хан, најкасније 30 дана пре истека мандата претходног 

сазива савета месне заједнице, а у складу са статутом месне заједнице. 

 

Члан 20.  

  Збор се може одржати и на њему доносити пуноважне одлукa  ако 

збору присуствује најмање 5 % уписаних бирача на подручју целе месне 

заједнице, или дела месне заједнице ако се збор држи за део месне заједнице. 

  Ако збор нема кворум за oдлучивање у року од 15 дана сазива се 

нови збор. 

 

Члан 21.  

  Савет месне заједнице има од 5 до 15 чланова, а тај број као и 

начин избора савета утврђује се статутом месне заједнице.  

  Савет месне заједнице конституише се у року од 8 дана од дана 

спроведених избора. 

  Прву конститутивну седницу савета месне заједнице сазива 

председник савета месне заједнице из претходног сазива.  

  Конститутивна седница може се одржати ако њој присуствује 

већина од укупног борја чланова савета месне заједнице.  

 

Члан 22.  

  На првој седници савета из редова чланова савета бира се 

председник савета,  већином гласова од укупног броја чланова. 

 

Члан 23.  

  Месна заједница може имати секретара. 

  Уколико је за територију једне или више месних заједница 

образована месна канцеларија општинска управа ће одредити да седиште месне 

канцеларије буде истовремено и седиште месне заједнице, а да референт месне 

канцеларије обавља послове секретара месне заједнице. 

 

Члан 24.  

  Савет месне заједнице може да образује стална или повремена 

радна тела: комисије, одборе и сл. у циљу припреме, разматрања и решавања 

питања из надлежности месне самоуправе. 

  У одлуци о образовању радног тела  савет месне заједнице 

одредити ће број чланова, структуру, надлежност, мандат и коме подноси 

извештај радно тело. 

 

 

  V    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25.  

  Савети месних заједница изабраним по постојећим прописима ако 

нису у супротности са статутом општине и овом одлуком настављају са радом 

до нових избора. 
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Члан 26.  

  Месне заједнице су дужне да у року од 60 дана од дана ступању 

на снагу ове одлуке донесу, односно ускладе свој статут и друга општа акта са 

овом одлуком. 

  Када дође до промене подручја месне заједнице, председник 

Скупштине Општине расписаће изборе за савет месне заједнице код којих је 

дошло до промене у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о промени 

подручја месне заједнице. 

 

 

Члан 27.   

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Пчињског округа“. 

 

 

 

Члан 28. 

  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о месним 

заједницама („Службени Гласник Пчињског округа“, бр. 5/2000). 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

БРОЈ: 06-62/4/2009-01 

 

 

 

 

       ПРЕДСЕДНИЦА, 

                                                                                   Данијела Поповић 

        


