
   
На основу члана 73 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 

број 129/07) и  члана  88  став 1 тачка 13 Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша" број 88/2008 и члана 26 Статута Градске општине Пантелеј 
(«Службени лист града Ниша» број 123/2008 и 101/2012) 

Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана 
26.12.2013. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ  
 

О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ 
 
 

Основне одредбе 
 

Члан 1 
 

Овом одлуком образују се месне заједнице као облици месне самоуправе, 
одређују њихова подручја и надлежности, поступак избора и начин рада органа, 
учешће грађана у вршењу послова месне заједнице као и друга питања од значаја 
за њихов рад. 

 
Члан 2 

 
Месне заједнице, образују се  ради задовољења потреба и интереса 

локалног становништва у селима и градским насељима. 
Месна заједница се оснива за градско или за једно или више сеоских 

насеља. 
   
 

Члан 3 
 

 На територији Градске општине Пантелеј образује се пет градских и 
дванаест сеоских месних заједница. 

 
Градске месне заједнице образују се за следећа подручја: 
 

1. Месна заједница   БРАНКО МИШИЋ КАМЕНКО КО Ниш-Пантелеј 
2. Месна заједница   ВИНИК      КО Ниш-Пантелеј 
3. Месна заједница   РАТКО ПАВЛОВИЋ   КО Ниш- Пантелеј 
4. Месна заједница   МОШЕ ПИЈАДЕ    КО Ниш-Пантелеј 
5. Месна зеједница   ДОЊА ВРЕЖИНА   КО Доња Врежина 
 
  Сеоске месне заједнице образују се за следећа подручја: 
 
1.Месна заједница  ГОРЊА ВРЕЖИНА   КО Горња Врежина 
2.Месна заједница  ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ   КО Доњи Матејевац  1  
          КО Доњи Матејевац  2 
    



3.Месна заједница  ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ   КО Горњи Матејевац 
4.Месна заједница  КАМЕНИЦА     КО Каменица 
 
5.Месна заједница   БРЕНИЦА    КО Бреница 
6.Месна заједница   ЦЕРЈЕ    КО Церје 
7.Месна заједница   КНЕЗ СЕЛО   КО  Кнез село 
8.Месна заједница   МАЛЧА    КО   Малча 
9.Месна заједница   ПАСЈАЧА    КО Пасјача 
10.Месна заједница   ОРЕОВАЦ   КО Ореовац 
11.Месна заједница   ЈАСЕНОВИК   КО Јасеновик 
12.Месна заједница   ВРЕЛО    КО Врело. 
 
 

Члан 4 
 

  Општина може образовати и нову Месну заједницу, спојити или укинути 
постојећу Месну заједницу, само по предходно прибављеном мишљењу већине 
грађана који имају пребивалиште на подручју за које је образована Месна 
заједница.  
 

Члан 5 
 

О образовању нове, промени подручја и укидање месне заједнице одлучује 
Скупштина Градске општине Пантелеј већином гласова од укупног броја одборника. 

Предлог за оснивање нове, промену и укудање постојоће месне заједнице 
могу поднети: Председник Градске општине, Веће Градске општине, мајмање једна 
трећина одборника, Савет месне заједница или грађани са пребивалиштем на 
територији на коју се предлог односи.  

Скупштина Градске општине Пантелеј дужна је да пре доношења одлуке о 
образовању нове, промени подручја или укидању месне заједнице, прибави 
мишљење савета месне заједнице на коју се предмет односи.   
 

Члан 6 
 
   Месна заједница  има својство  правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених овом Одлуком. 

Члан 7 
 

Месна заједница  има печат. 
Печат месне заједнице је округлог облика пречника 32мм, са Грбом 

Републике Србије у средини.  
Текст печата исписан је у концентричним круговима око Грба републике 

Србије на српском језику, ћириличним писмом. У првом, спољном кругу печата 
исписан је текст "Република Србија" а у дну тог реда "Ниш". У следећем, 
унутрашњем кругу пречата исписан је текст:" Град Ниш - Градска општина 
Пантелеј". 

У следећем, унутрашњем кругу печата исписан је текст: "МЗ (назив месне 
заједнице)". 

 
Члан 8 



 
Месна заједница  има Статут којим се утврђују послови које врши, органи и 

поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од 
значаја за рад месне заједнице. 

 
 

Члан 9 
 

Рад органа месне заједнице,  је јаван. 
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се јавним расправама на 

зборовима грађана истицањем дневног реда и материјала за седницу органа месне 
заједнице, као предлога одлука и усвојених одлука и других аката месне заједнице, 
на огласном простору који је доступан највећем броју грађана, правом грађана да 
присуствују седницама органа месне заједнице. 

Јавност рада и обавештавање грађана се ближе уређује Статутом месне 
заједнице. 

 
 

Послови месне заједнице 
 

Члан 10 
 

Грађани у месној заједници, своје потребе и интересе задовољавају и 
остварују у следећим областима: 

 
- 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, 
- социјалне и здравствене заштите и образовања, самодоприноса. 
 

Члан 11 
 

Грађани у месним заједницама задовољавају заједничке потребе и 
интересе путем: 

 
1. покретања иницијативе за доношење и измену планских аката 
2. покретања иницијативе за комунално уређење насеља, одржавање чистоће 

улица, уређење и одржавање зелених површина 
3. заштите и унапређења животне средине 
4. покретања иницијативе за издвајање, спајање или припајање насељених места 

из састава Градске општине Пантелеј 
5. одржавања и коришћења пословног простора датог на употребу месној 

заједници 
6. задовољавања потреба и интереса у области заштите од елементарних и других 

непогода 



7. организовања хуманитарних акција за кориснике социјалне помоћи и друге 
социјалне категорије грађана 

8. реализовања заједничких потреба у области културе, физичке културе, 
организовања културних  манифестација и спортских такмичења 

9. расписивања и спровођења референдума. 
 

 
 
 

Органи месне заједнице 
 

Члан 12 
 

У месној заједници образује се Савет месне заједнице. 
Савет  месне заједнице је орган месне самоуправе, које обавља следеће 

послове и задатке: 
 

1. доноси статут месне заједнице, уз сагласност Скупштине Градске општине 
2. доноси финансијски план и завршни рачун месне заједнице, уз сагласност 

Скупштине  Градске   општине,  
3. доноси програм рада и полугодишњи и годишњи извештај о раду, 
4. доноси пословник о раду, 
5. покреће иницијативу за увођење самодоприноса, 
6. врши надзор над спровођењем програма уведеног самодоприноса, 
7. покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа 

Градске општине, 
8. сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима 

која су од интереса за грађане месне заједнице  
9. стара се о спровођењу референдума који се расписује за територију месне 

заједнице или делове месне заједнице, 
10. сазива збор грађана и именује свог представника на свим зборовима 

грађана, извршава       одлуке и спроводи закључке зборова грађана, 
11. усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице, 

односно    градске четврти, 
12. образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради 

задовољавања   заједничких потреба грађана у складу са овом одлуком, 
13.  врши и друге послове утврђене овом одлуком. 

   
Члан 13 

 
Савет месне заједнице, има девет чланова. 
Чланове Савета месне заједнице као и председника Савета Месне 

заједнице и заменика председника Савета Месне заједнице именује Скупштина 
Градске општине Пантелеј на период од четири године, водећи рачуна о 
заступљености свих странака које имају одборнике у Скупштини Градске општине 
Пантелеј. 

Скупштина Градске општине Пантелеј може донети одлуку да се избор за 
чланове Савета Месне заједнице спроведе непосредним тајним гласањем. 

 
Члан 14 



 
 Председник Савета месне заједнице представља и заступа  месну 
заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана. 
 Савет Месне заједнице доноси одлуке простом већином од укупног броја 
чланова Савета. 
 
 
 
 

Члан 15 
 

Председник, заменик председника и чланови Савета месне заједнице у  
поступку доношења одлука не смеју бити мотивисани обезбеђивањем личне 
имовинске или неимовинске користи себи, својим сродницима, или политичким 
партијама. Председник, заменик председника и чланови Савета месне заједнице у 
обавези су да обавесте Савет о свакој ствари у којој имају приватни интерес, који 
утиче или може утицати на њихову непристрасност у доношењу одлука. 

 
Стална и повремена радна тела 

 
Члан 16 

 
Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела: 

комисије, одборе и слично, у циљу припреме, разматрања и решавања питања из 
надлежности месне самоуправе. 

У одлуци о образовању радног тела, савет месне заједнице, одредиће број, 
структуру, надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за рад радног тела. 
  Стална и повремена радна тела имају Месне заједнице имају председника и 
најмање два члана  
 
 

Средства за рад месне заједнице 
 

Члан 17 
 

Средства за рад месне заједнице су: 
1. средства утврђених Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј, укључујући и 

самодопринос;  
2. средства од донација;  
3. средства која месна заједница оствари својом активношћу. 
 

Месна заједница, користи средства у складу са својим програмима и 
плановима. 

Месна заједница има жиро рачун.  
Своје активности Месна заједница може реализовати у сарадњи са Фондом 

за зодовољење заједничких потреба грађана. 
  

Члан 18 
 



Месна заједница је дужна да на захтев надлежних органа Градске општине 
Пантелеј, а најмање једном годишње до 15. фебруара за претходну годину, поднесе 
извештај о свом раду, остваривању програма месне заједнице, односно градске 
четврти и коришћењу средстава која јој је општина пренела. 

 
 

Члан 19 
 

Стручне, рачуноводствено књиговодствене и административне послове за 
потребе месне заједнице обавља Управа градске општине Пантелеј. 

 
Учешће грађана у вршењу послова Месне заједнице 

 
Члан 20 

 
Грађани месне заједнице у вршењу послова од заједничког интереса 

одлучују: 
- на збору грађана 
- давањем писмене изјаве 
- преко изабраних представника у органима месне заједнице. 
 

Члан 21 
 

 Грађани се о одржавању збора обавештавају истицањем позива на огласној 
табли или на други уобичајени начин.  
  Збор грађана сазива председник или потпредседник савета месне 
заједнице. Ако председник или подпредседник не сазову збор грађана, збор грађана 
може сазвати било који члан савета месне заједнице. 
 Савет месне заједнице је дужан да сазове збор грађана и кад то затражи 
председник Градске општине, председник Скупштине или најмање 10% пунолетних 
грађана са пребивалиштем на подручју месне заједнице. 
 

Члан 22 
 

 Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању 
појединих решења имају сви пунолетни грађани са територије месне заједнице.  
 Право одлучивања на збору грађана имају грађани чије је пребивалиште 
или имовина на подручју за које је збор грађана сазван. 
 Одлуке на збору грађана се доносе већином гласова присутних грађана са 
правом одлучивања. 
 

Члан 23 
 

  О раду збора грађана води се записник који садржи: време и место 
одржавања, број присутних грађана, усвојени дневни ред, кратак опис рада збора, 
предлоге грађана и закључке који су донети на збору. 
 

Члан 24 
 



 Грађани у месној заједници се давањем писмене изјаве, могу изјаснити о 
питањима на основу одлуке збора грађана. 
  Одлуке о изјашњавању грађана писменим путем доноси збор грађана или 
савте месне заједнице. 

  
Сарадња месних заједница 

 
         Члан 25 

 
  Месне заједнице могу сарађивати међусобно и са другим субјектима ради 
задовољења одређених заједничких потреба.  
 У остваривању сарадње Месне заједнице могу да удружују средства са 
другим месним заједницама и другим субјектима и да преузимају друге заједничке 
активности.  
 Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси савет месне заједнице. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

 
  Члан 26 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 
 

Број:    237-2     /13-01 
Датум:26.12.2013. године. 
           ПРЕДСЕДНИК 
 
         
 _______________________  
               Братимир Васиљевић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
  Правни основ за доношење Одлуке о месној самоуправи је члан 72 Закона о 
локалној самоуправи који предвиђа да се ради задовољења потреба и инетереса 
локалног становништва у селима и градским насељима оснивају месне заједнице, као 
облици месне самоуправе и члан 88 став 1 тачка 13 Статута Града Ниша који 
утврђује да Скупштина Градске општине оснива месне заједнице у селима и може 
образовати месне заједнице и  друге облике месне самоуправе у градским насељима 
(кварт, четврт, рејон и слично), уз сагласност Скупштине Града.  
 
  Одлуком о месној самоуправи утврђено је да Градска општина Пантелеј има 
17 месних заједница, утврђена су њихова подручја и надлежности месне заједнице.  
  Као орган месне заједнице предиђен је Савет месне заједнице, чијег 
председника и чланове бира Скупштина Градске општине Пантелеј. Одлуком је 
предвиђена и могућност да се посебном одлуком Скупштине избор Савета врши и 
непосредно, када се за то стекну услови.  
  Одлука предвиђа начин финансирања и пословања месних заједница, као 
правних лица, као и начин задовољеавања заједничких потреба грађана кроз овај 
вид месне самоуправе. 
 
 

 
 


