
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 71. Статута града Смедерева („Службени лист град
Смедерева“, број 2/2008), члана 13. Одлуке о образовању, организацији и раду месних
заједница у граду Смедереву („Службени лист општина Смедерево и Ковин“, број 18/2002,
10/2004 и 11/2004) и Одлуке о усклађивању терминолошких одредби везаних за стицање
статуса града(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2009),

Савет Месне заједнице _____________________, на седници од ___________. године,
донео је

С Т А Т У Т

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ____________________________

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом утврђује се правни положај, послови Месне заједнице, органи и
поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за
рад Месне заједнице _____________________ (у даљем тексту: Месна заједница).

Члан 2.

Месна заједница је облик месне самоуправе чијом делатношћу се задовољавају
потребе и интереси становништва са територије за коју је основана у складу са Законом о
локалној самоуправи, Статутом града Смедерева, Одлуком о образовању организацији и
раду месних заједница у граду Смедерево и овим Статутом.

Члан 3.

Статусне промене Месне заједнице (спајање и припајање) могу се вршити само на
начин и по поступку утврђеном овим Статутом у складу са Законом, Статутом града
Смедерева и Одлуком о образовању организацији и раду месних заједница у граду
Смедерево.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ

Члан 4.

Оснивач Месне заједнице је град Смедерево.
Месна заједница основана је Одлуком о образовању организацији и раду месних

заједница на територији града Смедерева и уписана је у регистар који се води код
Републичког завода за статистику под бројем _________________.
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Члан 5.

Месна заједница обавља делатност под називом Месна заједница _______________.
Седиште Месне заједнице је у _______________________________________________.

Члан 6.

Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених
Одлуком о оснивању и овим Статутом.

Члан 7.

Месна заједница има печат и штамбиљ.
Печат Месне заједнице ___________________ је округлог облика пречника 32 мм у

чијој средини је грб Републике Србије, текст печата је исписан ћириличним писмом у
концентричним круговима око грба Републике Србије и то:

- у следећем спољњем кругу печата исписано је „Република Србија“,
- у следећем унутрашњем кругу исписано је „Град Смедерево“,
- у следећем унутрашњем кругу исписан је назив „Месна заједница ____________“.

Штамбиљ Месне заједнице је правоугаоног облика величине 60 х 40 мм са водоравно
исписаним текстом Република Србија,Град Смедерево,Месна заједница _________________,
Број____,______20___ године,Смедерево.

Члан 8.

Председник Савета месне заједнице одговоран је за издавање, руковање и чување
печата.

Председник Савета месне заједнице може писменим овлашћењем пренети издавање,
руковање и чување  печата другом лицу.

Печат и штамбиљ чувају се после употребе закључани.

Члан 9.

Месна заједница у правном промету са трећим лицима иступа у своје име, за свој
рачун и за своје обавезе одговара својим средствима и имовином.

Месна заједница има свој жиро рачун који се води код Управе за трезор Филијала у
Смедереву.

Члан 10.

Месну заједницу заступа и представља председник Савета месне заједнице.
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II ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 11.

Месна заједница је одговорна да преко својих органа у складу са Уставом, законом,
Одлуком и Статутом града, обавља следеће послове од интереса за грађане и то:

- доноси програме и планове развоја месне заједице
- доноси финансијски план и завршни рачун
- учествује у обезбеђивању и стварању услова за развој комуналних делатности
- учествује у обезбеђивању бољих услова за рад установа у области предшколског и

основног образовања и примарне здравствене заштите
- учествује у обезбеђивању средстава за задовољавање потреба грађана у области

културе, физичке културе и спорта
- учествује у спречавању, ублажавању и отклањању последица од елементарних и

других непогода и од пожара
- стара се о заштити животне средине
- обавља послове из изворног делокруга града, који су јој поверени
- обавља и друге послове у складу са Уставом, законом, Одлуком о оснивању и

Статутом месне заједнице.

Члан 12.

Посебном одлуком Скупштине града или одлуком о оснивању месне заједнице, могу
се утврдити послови из изворног делокруга града који се поверавају месној заједници, као и
средства за њихово обављање.

III СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 13.

Средства за рад месних заједница су:

- средства која град преснесе месним заједницама
- средства која грађани обезбеђују самодоприносом
- средства од накнада за услуге
- поклони и друга средства остварена у складу са законом.

Члан 14.

Месна заједница средства из члана 13. користи у складу са својим плановима и
програмима.
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IV ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.

Орган управљања месном заједницом је Савет месне заједнице.
Савет месне заједнице броји _____ чланова.
Савет месне заједнице:
- доноси Статут
- одлучује о пословању
- усваја извештај о пословању и годишњем обрачуну
- доноси програм рада
- одлучује о коришћењу средстава месне заједнице
- врши и друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом

Члан 16.

За члана Савета месне заједнице може да буде изабрано лице које има бирачко право
и пребивалиште на територији месне заједнице.

Мандат чланова Савета траје 4 године.

Члан 17.

Чланове Савета месне заједнице бирају грађани непосредно, тајним гласањем на
бирачким местима утврђеним за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Члан 18.

Чланове Савета месне заједнице бирају грађани који имају пребивалиште на
територији месне заједнице, бирачко право и који су уписани у бирачки списак те месне
заједнице.

Члан 19.

Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник Скупштине града
најкасније 60 дана пре истека мандата члановима Савета месне заједнице.

Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан када
почињу да теку рокови за извршење изборних радњи.

Одлука о расписивању избора објављује се у ''Службеном листу град Смедерева''.

Члан 20.

Органи за спровођење избора су: комисија за спровођење избора за чланове савета
месне заједнице (у даљем тексту: комисија) и бирачки одбор.

Чланови органа за спровођење избора могу бити само грађани који имају бирачко
право и пребивалиште на територији месне заједнице.

Члановима органа за спровођење избора престаје функција у овим органима када
прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице.
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Члан 21.

Комисију чине председник и 6 чланова, који имају заменике.
Три члана Комисије и њихове заменике именује Савет месне заједнице.
Четири члана Комисије и њихове заменике именује градоначелник, по обављеним

консултацијама.
Председника Комисије и његовог заменика бирају чланови Комисије на првој

седници.
Уколико Савет месне заједнице не именује чланове Комисије и њихове заменике из

става 2. овог члана у року од десет дана од дана расписивања избора, чланове Комисије и
њихове заменике именоваће градоначелник, по обављеним консултацијама.

Заменик председника и заменици чланова Комисије учествују у раду Комисије у
случајевима спречености председника, односно чланова Комисије да учествују у њеном
раду.

Мандат чланова Комисије траје 4 године.

Члан 22.
Задаци комисије су:
- стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне заједнице,
- одређује бирачке одборе и именује њихове чланове,
- даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења избора за чланове Савета

месне заједнице,
- прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за

чланове Савета месне заједнице,
- утврђује да ли су предлози кандидата сачињени и поднети у складу са Одлуком и

овим Статутом
- утврђује и оглашава листе кандидата за избор чланова Савета месне заједнице,
- утврђује број гласачких листића, обезбеђује их и записнички предаје бирачким

одборима,
- објављује резултате избора за чланове Савета месне заједнице,
- подноси извештај Савету месне заједнице и Скупштини града о спроведеним

изборима за чланове Савета месне заједнице,
- врши и друге послове утврђене Одлуком и Статутом месне заједнице.
Комисија одлучује већином гласова својих чланова.

Члан 23.

Бирачки одбор чине председник и два члана који имају заменике.
Заменици чланова Бирачког одбора учествују у раду Бирачког одбора у случајевима

спречености чланова Бирачког одбора да учествују у његовом раду.
Бирачки одбор именује се најкасније 10 дана пре дана одређеног за одржавање

избора.

Члан 24.

Бирачки одбор непосредно руководи гласањем, обезбеђује правилност и тајност
гласања и утврђује резултате гласања на бирачком месту.

Ближа правила о раду бирачког одбора одређује комисија.
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Члан 25.

Кандидате за чланове Савета месне заједнице предлажу грађани – бирачи са подручја
месне заједнице.

Предлог кандидата за члана Савета месне заједнице мора писмено подржати најмање
20 грађана – бирача са подручја месне заједнице.

Бирач може потписати предлог само за једног кандидата за члана Савета месне
заједнице.

Члан 26.

Предлог кандидата доставља се комисији на посебном обрасцу који садржи:
- назив месне заједнице у којој се врши избор кандидата за чланове Савета месне

заједнице,
- лично име кандидата, занимање, године живота и адресу становања,
- лична имена, адресе становања и потписе бирача предлагача кандидата и
- лично име и адресу становања лица које ће заступати предлог кандидата.

Кандидат даје пред комисијом писмену изјаву да прихвата кандидатуру за члана  Савета
месне заједнице.

Члан 27.

Предлог кандидата са подацима подноси се комисији, најкасније 15 дана пре дана
одређеног за одржавање избора.

Члан 28.

Комисија утврђује одмах, а најкасније у року од 24 часа по пријему предлога
кандидата, да ли је предлог поднет у одређеном року и састављен у складу са одредбама
Одлуке.

Када нађе недостатке, комисија ће одмах, а најкасније у року од 24 часа, донети
закључак којим подносиоцу предлога налаже да најкасније у року од 48 часова отклони
недостатке на које се у закључку указује.

Када подносилац предлога не поступи по одредби става 2. овог члана, комисија ће у
року од 24 часа, решењем одбацити предлог.

Комисија ће у року од 24 часа од пријема предлога, решењем потврдити предлог
кандидата који испуњава утврђене услове.

Члан 29.

Комисија ће, најкасније у року од пет дана по истеку рока за предлагање кандидата,
саставити листу кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, на коју ће уврстити све
кандидате који су предложени.

На листу кандидата, кандидати се уносе по азбучном реду презимена и имена.
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Члан 30.

Комисија благовремено припрема материјал за гласање, а нарочито потребан број
гласачких листића, извод из бирачког списка, образац записника о раду бирачког одбора и
предаје га бирачком одбору најкасније 24 часа пре дана одржавања избора.

Члан 31.

Сваки кандидат може одустати од кандидатуре најкасније 15 дана пре дана
одржавања избора. Одустанак се подноси писмено комисији.

У случају одустанка од кандидатуре као и у случају смрти кандидата или губитка
бирачког права кандидата, подносилац предлога може поднети нови предлог најкасније 10
дана пре одржавања избора.

Члан 32.

Комисија јавно оглашава листе кандидата најкасније наредног дана од дана
утврђивања листе кандидата истицањем на огласној табли месне заједнице.

Члан 33.

Гласање за чланове Савета месне заједнице обавља се на бирачким местима.
Бирач гласа на бирачком месту на коме је уписан у бирачки списак.
Бирачка места отварају се у 7,00 а затварају у 20,00 часова.

Члан 34.

Сваки бирач гласа лично и може гласати само једанпут.
Гласање је тајно.
Гласа се на овереним гласачким листићима.
У погледу гласања, тајности и реда на бирачком месту примењују се прописи за избор

одборника Скупштине града.

Члан 35.

Гласачки листић садржи:
1. назив месне заједнице у којој се врши избор кандидата за чланове Савета месне

заједнице;
2. означење да се гласа за избор чланова Савета месне заједнице;
3. редни број испред имена кандидата;
4. све кандидате са листе кандидата и
5. означење броја кандидата који се бирају за чланове Савета месне заједнице.

Члан 36.

Бирач гласа највише за онолико кандидата колико се бира чланова Савета месне
заједнице, заокруживањем редног броја испред имена кандидата.
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Члан 37.
По затварању бирачког места, бирачки одбор утврђује резултате гласања на бирачком

месту.
Резултати гласања утврђују се на тај начин што се прво преброје неупотребљени

гласачки листићи, а затим број бирача који су гласали.
По отварању гласачке кутије важећи гласачки листићи одвајају се од неважећих и

стављају у посебне омоте.
Неважећим гласачким листићем сматра се непопуњени листић, прецртан листић,

листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за ког се кандидата
гласало, као и листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја кандидата који се
бира.

Бирачки одбор, на основу гласачких листића, утврђује колико је сваки поједини
кандидат добио гласова и колико има неважећих гласачких листића.

Члан 38.
По утврђивању резултата гласања, бирачки одбор сва изборна акта одмах доставља

комисији.
Члан 39.

Ако комисија на основу изборних аката утврди неправилности на појединим или свим
бирачким местима које су битно утицале на резултат избора, поништиће гласање на тим
бирачким местима и именовати нове бирачке одборе.

Када се гласање поништи због неправилности, поновно гласање врши се само на
бирачким местима на којима су утврђене неправилности.

Члан 40.
О току гласања и утврђивању резултата гласања за избор чланова Савета месне

заједнице води се записник.
Записник потписују сви чланови бирачког одбора.
Сваки члан бирачког одбора може да издвоји своје мишљење и да стави примедбе на

записник.
Члан 41.

Комисија, на основу изборних аката свих бирачких одбора утврђује резултат гласања
за избор чланова Савета месне заједнице, најкасније 48 часова по завршетку гласања.

За чланове Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број
гласова.

Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, тако да је број  изабраних
кандидата већи од броја кандидата који се бира, гласање у тој изборној јединици се понавља
у року од 15 дана од дана утврђивања резултата.

На поновљеном гласању гласа се само о кандидатима наведеним у ставу 3. овог члана.
На поновљеном гласању изабран је кандидат (кандидати) који је добио највећи број

гласова.
Ако и на поновљеном гласању више кандидата добије једнак број гласова, гласање се

понавља у року од 8 дана од дана утврђивања резултата, све док се листа не сведе на број
кандидата који се бира.

О раду Комисије води се записник.
Комисија издаје изабраним кандидатима уверење да су изабрани за чланове Савета

месне заједнице.
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Члан 42.

Сваки бирач, кандидат за члана Савета месне заједнице и подносилац предлога
кандидата има право да поднесе приговор комисији, због неправилности у поступку
предлагања кандидата и поступку избора чланова Савета месне заједнице.

Приговор се подноси у року од 24 часа од дана гласања, односно у року од 24 часа од
дана када је учињена радња у поступку предлагања кандидата и састављања листе коју
подносилац приговора сматра неправилном.

Комисија ће донети решење у року од 48 часова од пријема приговора и доставити га
подносиоцу приговора.

Ако комисија прихвати приговор из става 1. овог члана, поништиће радњу у поступку
предлагања кандидата или ће поништити избор чланова Савета месне заједнице.

Решење комисије је коначно.

Члан 43.
Средства за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице обезбеђују се у

буџету града.

Члан 44.

Члану Савета престаје мандат пре истека времена на који је изабран.
1. на лични захтев, оставком,
2. ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора од

најмање 6 месеци,
3. ако је правоснажном судском одлуком лишен пословне способности,
4. ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице,
5. ако неоправдано не присуствује седницама савета више од три пута узастопно,

односно пет пута са прекидима у току мандата и
6. другим случајевима утврђеним законом.

Члан 45.

Одлуку о испуњености услова из члана 44. овог Статута доноси Савет месне
заједнице већином гласова укупног броја чланова.

Даном доношења Одлуке из претходног става члану Савета престаје мандат пре
истека рока на који је изабран.

Члан 46.

У случају престанка мандата члану Савета месне заједнице, пре истека времена на
који је изабран, уместо њега до краја мандата за члана Савета изабран је први наредни
кандидат који је на редовним изборима добио највише гласова, уз његову писмену
сагласност.

Уколико на листи кандидата за чланове Савета нема више кандидата од броја који се
бира, или кандидати са листе који нису изабрани не дају писмену сагласност, уместо чланова
Савета којима је престао мандат у складу са чланом 44 и 45. овог Статута, за нове чланове
савета расписују се допунски избори.

Мандат новоизабраних чланова Савета траје до истека мандата чланова Савета месне
заједнице.
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Члан 47.

Ако Савет месне заједнице не заседа дуже од 3 месеца, не донесе статут или годишњи
план и програм рада месне заједнице у року утврђеном законом, Одлуком и овим Статутом,
грађани путем грађанске иницијативе у складу са законом и статутом града могу покренути
поступак за спровођење ванредних избора за чланове Савета месне заједнице.

Председник Скупштине града је дужан да у року од 60 дана од дана пријема
иницијативе одлучи о захтеву грађана.

Даном избора нових чланова Савета месне заједнице престаје мандат раније
изабраним члановима Савета месне заједнице.

Члан 48.

Савет месне заједнице има председника.
Председника Савета месне заједнице бирају чланови Савета на првој конститутивној

седници, већином гласова укупног броја чланова Савета јавним гласањем.
Председник Савета се бира на период од 4 године.

Члан 49.

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

Уз позив за прву седницу доставља се Статут и Пословник о раду Савета месне
заједнице.

На првој седници се бира  и заменик председника Савета месне заједнице.
Предлог за избор председника и заменика председника Савета може поднети најмање

једна трећина чланова Савета.

Члан 50.

Председник Савета месне заједнице представља месну заједницу, наредбодавац је
материјално финансијског пословања месне заједнице, 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 Пословником о раду.

Члан 51.

Мандат председника Савета месне заједнице престаје:
- истеком мандата на који је изабран
- на лични захтев
- разрешењем
- и у другим случајевима предвиђеним Одлуком.

Члан 52.
Председник Савета може бити разрешен и пре истека мандата.
Предлог за разрешење из става 1. овог члана могу поднети:
- најмање 10% бирача са подручја Месне заједнице који су уписани у бирачки

списак у изборним јединицама Месне заједнице
- најмање 1/3 чланова Савета
- градоначелник.
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Члан 53.

Савет ће  разрешити дужности председника Савета месне заједнице пре истека
мандата у следећим случајевима:

- ако не спроводи одлуке и ради супротно одлукама донетим на збору грађана и
Савета месне заједнице,

- ако не сазове седницу савета најмање једанпут у три месеца или када то затражи
најмање тећина од укупног броја чланова Савета и то у року од 15 дана од дана подношења
писменог захтева,

- ако не сазове збор грађана ради разматрања питања из члана 63. овог Статута
- ако спроводи ставове политичких странака у раду Савета месне заједнице
Поступак разрешења председника Савета исти је као поступак избора председника

савета.
Члан 54.

Заменик председника савета замењује председника Савета за време када је
председник Савета одсутан, а на основу писменог овлашћења председника Савета.

Члан 55.
Седница Савета месне заједнице може да се одржи ако седници присуствује већина од

укупног броја чланова (кворум).
Савет месне заједнице одлучује већином гласова присутних чланова ако законом и

овим Статутом није предвиђена друга већина.

Члан 56.
Седнице Савета сазива председник Савета по потреби, а најмање једанпут у три

месеца.
Председник Савета дужан је да седницу сазове када то затражи најмање трећина од

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

Члан 57.
Начин рада и одлучивање на седницама Савета ближе се уређује Пословником о раду.
Савет месне заједнице може образовати комисије и друга радна тела.

Члан 58.
За обављање стручних и административних послова за потребе Савета месне

заједнице, његових комисија и других радних тела, месна заједница може да има секретара.
Послове материјално-финансијског пословања за Месну заједницу обавља Градска

управа Смедерево.
(За Месну заједницу Удовице – секретар)

Члан 59.
Послове правне заштите имовинских права и интереса Месне заједнице врши градски

јавни правобранилац на основу пуномоћја.

Члан 60.
На захтев Оснивача, месна заједница је дужна да Оснивачу достави програме и

планове рада, финансијски план и извештај о раду и пословању.
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V ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА ГРАЂАНА

1. Грађанска иницијатива

Члан 61.

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини града доношење акта
којим ће се уредити одређено питање из надлежности града, промену статута или других
аката и расписивање референдума у складу са законом.

Грађанска иницијатива пуновожно је покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 5% бирача
месне заједнице који су уписани у бирачки списак на дан предаје акта о грађанској
иницијативи.

О предлогу из става 2. овог члана Скупштина је дужна да одржи расправу и да
достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од добијања предлога.

2. Збор грађана

Члан 62.

Збор грађана сазива се за  насељено место или део насељеног места који може бити:
заселак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице.

Члан 63.

Осим питања утврђених Статутом града, збор грађана:

- разматра и утврђује предлоге о питањима о којима се одлучује, на референдуму;
- разматра извештај о утрошку средстава месног самодоприноса и других изворних

прихода месне заједнице ;
- изјашњава се о предлогу статута месне заједнице, плану, програму и извештају о

раду месне заједнице;
- разматра остала питања од значаја за грађане месне заједнице.

Члан 64.
Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их

Скупштини града или појединим органима и службама града.
Органи и службе града дужни су да у року од 60 дана од одржавања збора грађана,

размотре захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.

Скупштина града, односно Градско веће  може одлучити да се збор грађана изјасни о
одређеним предлозима аката (статута, буџета, програма развоја и слично).

Члан 65.

Право одлучивања на збору грађана имају грађани који имају бирачко праву  и
пребивалиште на подручју месне заједнице, односно делу територије за који се збор сазива.
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Члан 66.

Збор грађана може сазвати градоначелник, председник Скупштине града, овлашћени
представник месне заједнице или група од најмање 50 грађана који имају пребивалиште на
подручју за које се збор сазива.

Члан 67.
О одржавању збора грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на

огласној табли, путем средстава информисања или на други уобичајен начин.
Лице које сазива збор (сазивач) дужно је да обавести Градску управу о одржавању

збора грађана најкасније 15 дана пре одржавања збора.

Члан 68.

Ради разматрања питања од интереса за целу месну заједницу, збор грађана може се
одржати ако збору присуствује најмање 10 % грађана који имају бирачко право.

Ако збору у заказано време није присутан потребан број грађана из претходног става,
по протеку 30 минута, збор се може одржати ако је присутно најмање 50 грађана.

Члан 69.

Збор грађана за део месне заједнице може да се одржи ако збор присуствује најмање
10% грађана тог дела месне заједнице.

Ако збору у заказано време није присутан потребан број грађана из претходног става,
по протеку 30 минута збор се може одржати ако је присутно најмање 30 грађана.

Члан 70.

Начин рада збора као и друга питања од значаја за рад збора уређен је Одлуком о
збору грађана.

3. Референдум

Члан 71.

Скупштина града може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја
одборника, да распише референдум о питањима из свога делокруга.

Скупштина града дужна је да распише референдум о питању из свога делокруга на
захтев грађана.

Захтев грађана пуноважно је покренут, ако је листа потписника захтева састављена у
складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача града, који су уписани у
бирачки списак на дан предаје захтева грађана граду.

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је
гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана.

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина града је не може ставити ван
снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у наредном периоду од годину дана
од дана доношења одлуке.
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Члан 72.

Скупштина града дужна је да распише референдум на делу територије града о питању
које се односи на потребе, односно интересе становништва тога дела територије, ако је листа
потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом иако је
исту потписало најмање 10% бирача са дела територије града за који се тражи расписивање
референдума, а који су уписани у бирачки списак на дан предаје захтева грађана града.

VI САМОДОПРИНОС

Члан 73.

За задовољавање потреба грађана у граду или њеном делу, средства се могу
прикупљати самодоприносом.

Члан 74.

Одлука о увођењу самодоприноса може се донети за подручје месне заједнице и
насељено место.

Члан 75.

Иницијативу за увођење самодоприноса може поднети Скупштина града на начин и
по поступку утврђеним Законом и Статутом или грађани путем грађанске иницијативе у
складу са Законом и Статутом града.

Члан 76.

Уз иницијативу за увођење самодоприноса подноси се програм којим се утврђују
извори, намена и начин обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију
самодоприноса.

Када се самодопринос уводи за насељено место Смедерево нацрт програма из
предходног става припрема  Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП, у сарадњи са градским месним заједницама и упућује га Скупштини града
Смедерева на разматрање и усвајање.

Члан 77.

Ради остваривања грађанске иницијативе за увођење самодоприноса за подручје
месне заједнице, грађани на збору грађана образују иницијативни одбор од најмање 3 члана
који имају бирачко право и усвајају предлог програма којим се утврђују извори, намена и
начин обезбеђвања укупних финансијских средстава за реализацију самодоприноса.

Члан 78.

Скупштина града утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса и доноси одлуку
о расписивању референдума за увођење самодоприноса на начин и по поступку предвиђеном
Законом и Статутом града.

Референдум се одржава у року од 60 дана од дана доношења одлуке о његовом
расписивању.
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Члан 79.

Одлука о увођењу самодоприноса садржи податке који се односе на:
1) потребе, односно намене за које се средства прикупљају;
2) подручје на коме се средства прикупљају;
3) време за које се средства прикупљају;
4) укупан износ средстава која се прикупљају;
5) обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса;
6) висину самодоприноса (основица, пропорцијална стопа и др.);
7) начин вођења евиденије о средствима;
8) износ и јединицу мере прерачунавања када се самодопринос изражава у раду,

превозничким и другим услугама;
9) начин остваривања надзора грађана у наменском коришћењу средстава;
10) начин враћања средстава која се остваре изнад износа који је одлуком одређен.

Члан 80.

Одлуку о увођењу самодопринос доносе грађани непосредно, тајним гласањем на
референдуму на начин утврђен Законом.

Одлука о увођењу самодоприноса је донета када се за њу изјасни већина укупног
броја грађана који су имали право изјашњавања на референдуму, даном објављивања
резултата референдума.

Члан 81.

Референдум на којем се грађани изјашњавају о увођењу самодоприноса спроводе
комисија за спровођење референдума и гласачки одбор.

Број чланова комисије и њени послови утврђују се посебном одлуком Скупштине
града.

Члан 82.

Гласање на референдуму на којем се грађани изјашњавају о увођењу самодоприноса
спроводи се на бирачким местима утврђеним за избор одборника Скупштине града
Смедерева.

Члан 83.

У року од 48 часова од дана спроведеног референдума комисија за спровођење
референдума подноси Скупштини града Смедерева извештај о резултатима спроведеног
референдума и објављује резултате референдума.

Члан 84.

Одељење за општу управу и месне заједнице, Градске управе Смедерево води списак
грађана који имају право изјашњавања на референдуму, на начин и по поступку по којем се
води бирачки списак.

Списак грађана који имају право изјашњавања на референдуму, закључује се 15 дана,
пре дана одржавања референдума.
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Члан 85.

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу који се уводи
за насељено место Смедерево уплаћују се у буџет града и строго су наменског карактера.

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу који се уводи
за подручје месне заједнице, уплаћију се у буџет града и строго су наменског карактера.

Члан 86.

Средства за спровођење референдума обезбеђује се у буџету града.

VI АКТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 87.

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

Члан 88.

Статут и друге акте месне заједнице доноси Савет месне заједнице већином гласова
чланова Савета месне заједнице.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут месне заједнице од
2003. године.

Члан 90.

За све што није регулисано овим Статутом, на односе у месној заједници
примењиваће се закон, Статут града, Одлука о образовању, организацији и раду месних
заједница у граду Смедерево, Одлука о збору грађана и други прописи који уређују ову
материју.

Члан 91.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли месне
заједенице.

Број ___________________

Месна заједница ___________________
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

______________________


