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На основу члана 19. Одлуке о из-
менама и допунама Статута Општине  
Бачка Паланка  (”Службени лист Општи-
не Бачка Паланка” бр. 6/2013 ) и члана 
12. Одлуке о оснивању савета и комиси-
ја Скупштине општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, бр. 24/2008), Комисија за статутар-
на питања, организацију и нормативна 
акта Скупштине општине Бачка Палан-
ка, на  11. седници, одржаној дана 09. ју-
ла  2013. године, утврдила је пречишћен 
текст Статута Општине Бачка Паланка.  

С Т А Т У T
Општине Бачка Паланка

(пречишћен текст)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Општина је основна територијал-
на јединица у којој се остварује локална 
самоуправа у складу са Уставом, зако-
ном и овим Статутом.

Територија

Члан 2.

Територију Општине Бачка Па-
ланка, утврђену законом, чине насељена 
места односно катастарске општине и то: 

Ред. 
број

Насељено место Катастарска 
општина

1. Бачка Паланка

Бачка Паланка - 
град  

Бачка Паланка 
Нова Паланка

2. Визић Визић
3. Гајдобра Гајдобра
4. Деспотово Деспотово
5. Младеново Младеново
6. Карађорђево
7. Нештин Нештин
8. Нова Гајдобра Нова Гајдобра
9. Обровац Обровац
10. Параге Параге
11. Пивнице Пивнице
12. Силбаш Силбаш
13. Товаришево Товаришево
14. Челарево Челарево

Члан 3.

Локалну самоуправу грађани у 
Општини остварују непосредно и преко 
слободно изабраних представника.

Члан 4.

Грађани учествују у остваривању 
локалне самоуправе путем грађанске 
иницијативе, збора грађана, референду-
ма и преко својих одборника у складу са 
Уставом, законом и овим Статутом.

SLU@BENI LIST
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Члан 5.

Ради задовољавања општих, зајед-
ничких и свакодневних потреба ставно-
вништва на одређеном подручју, у Опш-
тини се могу образовати месне заједни-
це и други облици месне самоуправе, у 
складу са законом и овим Статутом.

Јавност рада

Члан 6.

Рад органа Општине је јаван. 

Јавност рада и обавештавање 
грађана обезбеђује се:

 - јавним расправама о предлозима 
Статута и других аката за које ор-
гани Општине одлуче,

 - путем средстава јавног информи-
сања, 

 - објављивањем одлука и других 
аката на уобичајени начин, 

 - правом грађана да остварују увид 
у записнике и друга акта органа 
који се не објављују, а који нису 
претходно утврђени као службена 
тајна,

 - путем електронских медија, ин-
тернета и сајта Општине и у дру-
гим случајевима утврђеним овим 
Статутом и другим актима органа 
Општине.

Имовина Општине

Члан 7.

 Општина је носилац права јавне 
својине на стварима и другим имовин-
ским правима у складу са законом.

У јавној својини Општине Бачка 
Паланка сагласно закону су: добра у 

општој употреби на територији општи-
не Бачка Паланка (општински путеви, 
некатегорисани путеви, улице које нису 
део ауто пута или државног пута I  и II 
реда, тргови и јавни паркови и др.); ко-
мунална мрежа на територији Општине; 
непокретне и покретне ствари и друга 
имовинска права која користе органи и 
организације Општине Бачка Паланка; 
ствари у јавној својини на којима пра-
во коришћења имају месне заједнице 
на територији Општине, јавне установе 
и агенције и друге организације чији је 
оснивач Општина; друге непокретне и 
покретне ствари и имовинска права, која 
су у складу са законом у јавној својини.

Јавном својином општине рас-
полажу и управљају органи општине у 
складу са законом.

Надзор о прибављању, ко-
ришћењу, управљању и располагању 
стварима у јавној својини општине врши 
Општинска управа.

Својство правног лица

Члан 8.

Општина има својство правног 
лица. 

Седиште Општине је у Бачкој Па-
ланци, Краља Петра I број 16.

Језик и писмо

Члан 9.

У Општини је у службеној упо-
треби, истовремено са српским језиком и 
ћириличним писмом и словачки језик и 
латинично писмо.
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Симболи Општине

Члан 10.

Општина има грб, заставу  и свој 
празник.

Грб, застава и празник Општине 
уредиће се посебном одлуком.

У службеним просторијама органа 
Општине истичу се само државни симбо-
ли, симболи националних мањина чији је 
језик на територији Општине у службе-
ној употреби као и симболи Општине.

Истицање симбола АП Војводине 
у службеним просторијама Општине, вр-
ши се у складу са прописом који је утвр-
дила АП Војводина.

Члан 11.

Органи Општине имају печат.

Печат је округлог облика са испи-
саним текстом: Република Србија, Ауто-
номна Покрајина Војводина, Општина 
Бачка Паланка, назив органа исписан на 
српском језику и ћириличним писмом и 
словачком језику и латиничним писмом 
и грбом Републике Србије.

Јавне службе Општине

Члан 12.

За остваривање својих права и 
дужности и потреба локалног станов-
ништва Општина може посебном одлу-
ком основати предузећа, установе и дру-
ге организације које врше јавну службу, 
у складу са законом и овим Статутом.

Члан 13.

Предузећа, установе и друге ор-
ганизације чији је оснивач или већински 
власник Општина дужни су да Скупш-
тини општине достављају на сагласност 

планове рада и развоја, као и годишњи 
програм пословања.

Члан 14.

Предузећа, установе и друге орга-
низације које врше јавну службу дужне 
су да, најмање једном годишње, подно-
се Скупштини општине извештај о раду, 
најкасније до 30. априла текуће године за 
претходну годину.

Приликом именовања чланова 
у управним и надзорним одборима ус-
танова, јавних предузећа, организација 
и служби чији је оснивач Општина, 
Општина ће у складу са могућностима 
водити рачуна о националном саставу 
становништва Општине и одговарајућој 
заступљености националних мањина у 
овим органима.

Поверавање послова правном или 
физичком лицу

Члан 15.

Општина може уговором, на наче-
лима конкуренције и јавности, поверити 
правном или физичком лицу обављање 
појединих послова из своје надлежности.

Поверавање послова из става 1. 
овог члана уређује се одлуком Скупшти-
не општине.

Награде и јавна признања

Члан 16.

У Општини се, на начин и под ус-
ловима утврђеним одлуком Скупштине 
општине, могу додељивати награде и 
друга јавна признања, додељивати звања 
почасног грађанина, проглашавати друге 
градове и места за братске и установља-
вати други видови признања и сарадње.
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Утврђивање назива делова насељених 
места

Члан 17.

Општина утврђује називе улица, 
тргова, градских четврти, заселака и дру-
гих делова насељених места на својој те-
риторији посебном одлуком, уз претход-
ну сагласност министарства надлежног 
за послове локалне самоуправе.

У поступку промене назива улица, 
тргова, градских четврти, заселака и дру-
гих делова насељених места прибавља се 
мишљење Националног савета за нацио-
налне мањине.

Сарадња општина

Члан 18.

Општина сарађује са другим 
општинама и удружује се ради оствари-
вања заједничких циљева, планова, про-
грама развоја, као и других потреба од 
заједничког интереса.

Општина може оснивати своја уд-
ружења у складу са Уставом и законом.

Органи Општине могу сарађивати 
са невладиним организацијама, хумани-
тарним организацијама и другим органи-
зацијама у интересу Општине и станов-
ника са свог подручја.

II  НАДЛЕЖНОСТИ  ОПШТИНЕ

Члан 19.

Начин, услови и облици вршења 
надлежности Општине утврђују се овим 
Статутом и другим актима Општине.

Надлежности Општине утврђене 
Уставом и законом

Члан 20.

Општина, преко својих органа,  у 
складу са Уставом и законом:

1) доноси програме развоја,

2) доноси просторни план општине и 
друге урбанистичке планове,

3) доноси буџет и завршни рачун,

4) утврђује стопе изворних приходa 
Општине, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних так-
си и накнада,

5) обезбеђује организационе, ма-
теријалне и друге услове за из-
градњу, одржавање и функцио-
нисање комуналних објеката и за 
техничко технолошко јединство 
система и уређује и обезбеђује 
обављање комуналних делатности 
и њихов развој (снабдевање во-
дом за пиће, пречишћавање и од-
вођење атмосферских и отпадних 
вода, производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије, управљање 
комуналним отпадом, градски и 
приградски превоз путника, уп-
рављање гробљима и погребне 
услуге, управљање јавним парки-
ралиштима, обезбеђивање јавног 
осветљења, управљање пијацама, 
одржавање улица и путева, одр-
жавање чистоће на површинама 
јавне намене, одржавање јавних 
зелених површина, димничарске 
услуге, делатност зоохигијене и 
друго),

6) стара се о одржавању стамбених 
зграда и безбедности њиховог 
коришћења и утврђује висину 
накнаде за одржавање стамбених 
зграда,
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7) спроводи поступак исељења 
бесправно усељених лица у стано-
ве и заједничке просторије у стам-
беним зградама,

8) доноси програме уређења грађе-
винског земљишта, уређује и обез-
беђује вршење послова уређења 
и коришћења грађевинског 
земљишта и утврђује висину нак-
наде за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта,

9) доноси програме и спроводи 
пројекте локалног економског 
развоја и стара се о унапређењу 
општег оквира за привређивање у 
јединици локалне самоуправе,

10) уређује и обезбеђује коришћење 
пословног простора којим  упра-
вља, утврђује висину накнаде за 
коришћење пословног простора и 
врши надзор над коришћењем по-
словног простора,

11) стара се о заштити животне среди-
не, доноси програме коришћења и 
заштите природних вредности и 
програме заштите животне среди-
не, односно локалне, акционе и са-
национе планове, у складу са стра-
тешким документима и својим 
интересима и специфичностима и 
утврђује посебну накнаду за заш-
титу и унапређење животне сре-
дине,

12) уређује и обезбеђује обављање по-
слова који се односе на изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, 
одржавање, заштиту, коришћење, 
развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и 
улицама у насељу,

13) уређује и обезбеђује посебне усло-
ве и организацију аутотакси пре-
воза путника,

14) уређује и обезбеђује организацију 
превоза у линијској пловидби који 

се врши на територији Општи-
не, као и одређује делове обале 
и воденог простора на којима се 
могу градити хидрограђевин-
ски објекти и постављати пловни 
објекти,

15) оснива робне резерве и утврђује 
њихов обим и структуру, уз са-
гласност надлежног министар-
ства, ради задовољавања потреба 
локалног становништва,

16) оснива установе и организације 
у области основног образовања, 
културе, примарне здравствене 
заштите, физичке културе, спорта, 
дечије заштите и туризма, прати  
и обезбеђује њихово функциони-
сање,

17) оснива установе у области со-
цијалне заштите и прати и обез-
беђује њихово функционисање, 
даје дозволе за почетак рада ус-
танова социјалне заштите које 
оснивају друга правна и физичка 
лица, утврђује испуњеност услова 
за пружање услуга социјалне заш-
тите, утврђује нормативе и стан-
дарде за обављање делатности 
установа чији је оснивач, доноси 
прописе о правима у социјалној 
заштити и обавља послове држав-
ног старатеља,

18) организује вршење послова у вези 
са заштитом културних добара од 
значаја за Општину, подстиче раз-
вој културног и уметничког ства-
ралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката у области 
културе од значаја за Општину и 
ствара услове за рад музеја и биб-
лиотека и других установа култу-
ре чији је оснивач,

19) организује заштиту од елементар-
них и других већих непогода и 
заштиту од пожара и ствара усло-
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ве  за њихово отклањање, односно 
ублажавање њихових последица,

20) доноси основе  заштите, ко-
ришћења и уређења пољопри-
вредног земљишта и стара се о 
њиховом спровођењу, одређује 
ерозивна  подручја, стара се о ко-
ришћењу пашњака и одлучује о 
привођењу пашњака другој кул-
тури,

21) уређује и утврђује начин ко-
ришћења и управљања извори-
ма, јавним бунарима и чесмама, 
утврђује водопривредне услове, 
издаје водопривредне сагласности 
и водопривредне дозволе за објек-
те локалног значаја,

22) стара се и обезбеђује услове за очу-
вање, коришћење и унапређење 
подручја са природним лековитим 
својствима,

23) подстиче и стара се о развоју тури-
зма на својој територији и утврђује  
висину боравишне таксе,

24) стара се о развоју и унапређењу 
угоститељства, занатства и трго-
вине, уређује радно време, мес-
та на којима се могу обављати 
одређене делатности и друге ус-
лове за њихов рад,

25) користи, одржава, управља и рас-
полаже средствима у јавној своји-
ни у складу са законом  и стара се 
о њиховом очувању и увећању,

26) уређује и организује вршење по-
слова у вези са држањем и зашти-
том домаћих и егзотичних  живо-
тиња,

27) организује вршење послова прав-
не заштите својих права и интереса,

28) образује органе, организације 
и  службе за потребе Општине и 
уређује њихову организацију и 
рад,

29) помаже развој различитих облика 
самопомоћи  и солидарности са 
лицима са посебним потребама 
као и са лицима која су суштински 
у неједнаком положају са осталим 
грађанима и подстиче активности 
и пружа помоћ организацијама 
инвалида и другим социјално-ху-
манитарним организацијама  на 
својој територији,

30)  подстиче и помаже развој задру-
гарства,

31)  може да организује службу прав-
не помоћи грађанима,

32)  стара се о остваривању, заштити и 
унапређењу људских права и ин-
дивидуалних и колективних права 
припадника националних мањина 
и етничких група,

33)  утврђује језике и писма национал-
них мањина који су у службеној 
употреби на територији Општине,

34)  стара се о јавном информисању 
од локалног значаја и обезбеђује 
услове за јавно информисање на 
српском језику и језику национал-
них мањина који су у службеној 
употреби на територији Општине,

35) прописује прекршаје за повреде 
општинских прописа,

36) образује инспекцијске службе и 
врши инспекцијски надзор над из-
вршењем прописа и других опш-
тих аката из надлежности Општи-
не,

37) уређује и организује рад мировних 
већа,

38) уређује и обезбеђује употребу 
имена, грба и другог обележја 
Општине,

39) помаже рад организација и удру-
жења грађана,



15 јул 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 24/2013 - страна 565  

40) уређује и ствара услове за бригу о 
младима и ствара услове за омла-
динско организовање,

41) даје мишљење о промени терито-
рије општине,

42) уређује и обезбеђује функциони-
сање система цивилне заштите, 
образује Штаб за ванредне ситу-
ације, доноси план и програм раз-
воја система заштите и спасавања, 
доноси Процену угрожености и 
План заштите и спасавања у ван-
редним ситуацијама и обавља и 
друге послове у циљу развоја сис-
тема заштите и спасавања и систе-
ма цивилне заштите,

43) израђује планове одбране који су 
саставни део Плана одбране Репу-
блике Србије, предузима мере за 
усклађивање припрема за одбра-
ну правних лица у делатностима 
из своје надлежности са одбрам-
беним припремама Аутономне 
покрајине и Планом одбране Ре-
публике Србије, предузима мере 
за функционисање локалне са-
моуправе у ратном и ванредном 
стању, спроводи мере приправ-
ности и предузима друге мере по-
требне за прелазак на организа-
цију у ратном и ванредном стању,

44) стара се и уређује област социјал-
ног становања,

45) обавља и друге послове од непо-
средног интереса за грађане, у 
складу с Уставом, законом и Ста-
тутом.

Поверавање јавних овлашћења

Члан 21.

Општина обавља одређене по-
слове поверене законом из оквира пра-
ва и дужности Републике и одлуком АП 

Војводине из оквира права и дужности 
АП Војводине.

Средства за обављање поверених 
послова обезбеђује се у буџету Републи-
ке и АП Војводине  у складу са врстом и 
обимом послова.

Члан 22.

Општина обавља као поверене по-
слове поједине послове инспекцијског 
надзора из области просвете, здравства, 
заштите животне средине, рударства, 
промета роба и услуга, пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и друге ин-
спекцијске послове у складу са законом.

Члан 23.

Послове правне заштите имовин-
ских права и интереса Општине обавља 
Општинско јавно правобранилаштво 
Општине Бачка Паланка.

Јавно правобранилаштво Општи-
не Бачка Паланка заступа Општину пред 
судовима и другим надлежним органима 
ради остваривања правне заштите права 
и интереса Општине.

Јавно правобранилаштво Општи-
не Бачка Паланка обавезно је да даје 
претходно мишљење код закључења и 
побијања уговора о прибављању и рас-
полагању непокретностима у својини 
Општине.

Организација и делокруг ра-
да Јавног правобранилаштва Општине 
уређује се посебном одлуком Скупштине 
општине.

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА  
      ОПШТИНЕ

Средства за обављање послова и 
извори средстава
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Члан 24.

За обављање послова из надлеж-
ности Општине утврђених Уставом и 
Законом, за обављање законом повере-
них послова из оквира права и дужности 
Републике, као и за обављање појединих 
послова које јој из своје надлежности 
одлуком повери Аутономна покрајина, 
Општини припадају приходи и примања 
утврђени Законом.

Послови Општине финансирају 
се из изворних и уступљених прихода, 
трансфера, примања по основу заду-
живања и других прихода и примања 
утврђених законом.

Средства буџета Општине кори-
сте се у складу са законом и одлуком о 
буџету Општине.

Члан 25.
За задовољавање потреба грађа-

на на територији Општине или њеном 
делу, средства се могу прикупљати са-
модоприносом, на основу непосредног 
изјашњавања грађана, у складу са зако-
ном.

Иницијативу за увођење само-
доприноса могу покренути председник 
Општине, најмање једна трећина одбор-
ника, Савет месне заједнице и најмање 
10% бирача са одређеног дела терито-
рије Општине. Саставни део иницијати-
ве је програм којим се утврђују извори, 
намене и начин обезбеђивања укупних 
средстава за реализацију самодоприноса.

Скупштина општине утврђује 
предлог одлуке о самодоприносу већи-
ном гласова од укупног броја одборника.

Буџет и завршни рачун

Члан 26.

Општина, у складу са законом, од-
лучује о висини средстава за обављање 
својих послова.

Члан 27.

Скупштина општине доноси 
буџет Општине за сваку фискалну годи-
ну, којим се обухватају сви приходи и 
друга примања, задуживања и друге фи-
нансијске трансакције, расходи и други 
издаци, у складу са законом.

По истеку године за коју је буџет 
донет саставља се завршни рачун о извр-
шењу буџета Општине.

Члан 28.

Захтев за обезбеђење средстава 
у буџету Општине корисници средста-
ва буџета подносе у року и на начин  
утврђен законом и одлуком о буџету.

Корисници средстава буџета дуж-
ни су да најмање једанпут годишње под-
носе извештај о свом раду и остваривању 
програма и коришћењу средстава буџета.

Општинска управа обавезна је да 
редовно прати извршење буџета и по 
потреби, а најмање два пута годишње, 
информише надлежни извршни орган 
локалне власти.

IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ

Члан 29. 

Органи Општине су: Скупштина 
општине, Председник општине, Општин-
ско веће и Општинска управа.

Презумпција надлежности

Члан 30.

Послове Општине врше органи 
Општине у оквиру своје надлежности 
утврђене законом и овим Статутом.

Ако законом или другим пропи-
сом није утврђено који орган је надлежан 
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за обављање послова из надлежности 
Општине, све послове који се односе 
на уређивање односа из надлежности 
Општине врши Скупштина општине, а 
послове који су по својој природи изврш-
ни, врши Председник општине.

Ако се према природи посла 
не може утврдити надлежност у скла-
ду са ставом 2. овог члана, надлежна је 
Скупштина општине.

1. Скупштина општине

Члан 31. 

Скупштина општине је највиши 
орган Општине који врши основне функ-
ције локалне власти, утврђене Уставом, 
законом и овим Статутом.

Скупштину општине чине одбор-
ници, које бирају грађани на непосред-
ним изборима, тајним гласањем, у скла-
ду са законом и овим Статутом.

Скупштина општине се сматра 
конституисаном избором председника 
Скупштине и постављањем секретара 
Скупштине.

Члан 32.

Скупштина општине има 41 
одборника.

Одборници се бирају на четири 
године.

Члан 33.

Избор одборника врши се у скла-
ду са законом.

Одборник има право на заштиту 
мандата, укључујући и судску заштиту, 
која се остварује сходном применом за-
кона, којим се уређује заштита изборног 
права у изборном поступку.

Члан 34.

Одборник не може бити запослен у 
Општинској управи и лице које именује, 
односно поставља Скупштина општине.

Ако запослени у Општинској уп-
рави буде изабран за одборника, права 
и обавезе по основу рада му мирују, док 
траје његов одборнички мандат.

Даном потврђивања одборничког 
мандата лицима које је именовала, од-
носно поставила Скупштина општине 
престаје функција на коју су именована, 
односно постављена.

Члан 35.

Изабрани одборници полажу за-
клетву која гласи: “Заклињем се да ћу се 
у раду Скупштине општине Бачка Палан-
ка придржавати Устава, закона и Статута 
Општине Бачка Паланка и да ћу часно и 
непристрасно вршити дужност одборни-
ка, руководећи се интересима грађана.“

Накнада и друга примања одборника

Члан 36.

Право одборника на изгубљену 
зараду, путне трошкове за долазак и од-
лазак на седницу Скупштине и њених 
радних тела, дневнице и накнаду других 
трошкова везаних за вршење одборничке 
функције, уређује се посебном одлуком 
Скупштине општине.

Надлежност Скупштине општине

Члан 37.

Скупштина општине, у складу са 
законом:

1) доноси Статут Општине, Посло-
вник Скупштине и Програм рада 
Скупштине општине,
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2) доноси буџет и завршни рачун 
Општине,

3) утврђује стопе изворних прихода 
Општине, као и начин и мерила за 
одређивање висине локалних такси 
и накнада,

4) доноси програм развоја Општине и 
појединих делатности,

5) доноси просторни план општине и 
урбанистичке планове и уређује ко-
ришћење грађевинског земљишта,

6) доноси прописе и друге опште акте,

7) расписује општински референдум 
и референдум на делу територије 
Општине, изјашњава се о предлози-
ма садржаним у грађанској иниција-
тиви и утврђује предлог одлуке о са-
модоприносу,

8) оснива службе, јавна предузећа, уста-
нове и организације, утврђене Ста-
тутом општине и врши надзор над 
њиховим радом,

9) именује и разрешава управни и над-
зорни одбор, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, уста-
нова, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом,

10) бира и разрешава председника 
Скупштине и заменика председника 
Скупштине,

11) поставља и разрешава секретара 
Скупштине,

12) бира и разрешава Председника 
општине и на предлог Председника 
општине, бира заменика преседни-
ка општине и чланове Општинског 
већа,

13) утврђује општинске таксе и друге 
локалне приходе који Општини при-
падају по закону,

14) утврђује накнаду за уређивање и ко-
ришћење грађевинског земљишта,

15) доноси акт о јавном задуживању 
Општине, у складу са законом којим 
се уређује јавни дуг,

16) прописује радно време угости-
тељских, трговинских и занатских 
објеката,

17) даје мишљење о републичком, 
покрајинском и регионалном прос-
торном плану,

18) даје мишљење о законима којима се 
уређују питања од интереса за ло-
калну самоуправу,

19) даје сагласност на употребу имена, 
грба и другог обележја Општине,

20) даје сагласност на програме рада ко-
рисника буџетских средстава,

21) разматра и усваја годишње из-
вештаје о раду јавних предузећа, ус-
танова и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник 
Општина,

22) одлучује о прибављању непокрет-
ности у јавну својину општине,

23) одлучује о прибављању, ко-
ришћењу, управљању и распола-
гању непокретним стварима у јавној 
својини које користе органи и орга-
низације општине,

24) одлучује о отуђењу непокретности у 
јавној својини општине укључујући 
и размену,

25) одлучује о преносу права јавне 
својине на непокретности, на другог 
носиоца права јавне својине укљу-
чујући и размену,

26) одлучује о улагању у капитал јавног 
предузећа и друштва капитала, чији 
је оснивач општина,

27) одлучује о заснивању хипотеке на 
непокретностима у јавној својини,

28) одлучује о преносу права ко-
ришћења на стварима у јавној своји-
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ни месним заједницама, установа-
ма, агенцијама и другим организа-
цијама чији је оснивач општина,

29) даје предходну сагласност мес-
ним заједницама, установама, јав-
ним агенцијама и другим органи-
зацијама, који су носиоци права 
коришћења на стварима у јавној 
својини општине, за давање у за-
куп истих,

30) одлучује о отуђењу непокретнос-
ти из јавне својине на којима месне 
заједнице, установе, јавне аген-
ције и друге организације имају 
право коришћења, независно од 
воље носиоца права коришћења 
на тој непокретности,

31) одлучује о одузимању непокрет-
ности у јавној својини општине, 
на којима право коришћења имају 
месне заједнице, установе и јавне 
агенције, а које нису у функцији 
остваривања делатности носиоца 
права коришћења на тој ствари, 
као и ако се ствари користе су-
протно закону, другом пропису 
или природи и намени непокрет-
ности, а у другим случајевима 
под условом да се носиоцу права 
коришћења обезбеди коришћење 
друге одговарајуће непокретнос-
ти,

32) одлучује о давању на коришћење 
непокретности које општина стек-
не наслеђем, поклоном или једно-
страном изјавом воље, или на дру-
ги законом одређен начин,

33) одлучује о давању сагласности 
јавним предузећима и друштвима 
капитала чији је оснивач општи-
на, а који су носиоци права ко-
ришћења на непокретностима, 
за упис права својине на тим не-
покретностима,

34)  одлучује о давању на коришћење 
комуналне мреже,

35) у остваривању своје улоге у сис-
тему заштите и спасавања стано-
вништва, материјалних и култур-
них добара на територији општи-
не, у складу са одредбама Закона 
о ванредним ситуацијама обавља 
послове у складу са посебном од-
луком Скупштине општине,

36) одлучује о поверавању и начи-
ну обављања комуналних делат-
ности,

37) одлучује о обављању одређених 
послова од стране месних заједни-
ца у вези са обезбеђивањем услова 
за обављање комуналних делат-
ности,

38) одлучује о прихватању споразума 
о заједничком обављању комунал-
них делатности са две или више 
општина,

39) одлучује о сарадњи и удруживању 
са градовима и општинама, удру-
жењима и невладиним организа-
цијама,

40) подноси иницијативу за покре-
тање поступка оснивања, укидања 
или промене територије општине,

41) образује комисију за именовање 
директора јавних предузећа чији 
је оснивач,

42) поставља и разрешава Општин-
ског јавног правобраниоца,

43) обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом.

Кворум за рад и одлучивање

Члан 38. 

Скупштина општине одлучује ако 
седници присуствује већина од укупног 
броја одборника.
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Одлуке се доносе већином гласова 
присутних одборника, ако законом или 
овим Статутом није другачије одређено.

Скупштина општине већином гла-
сова од укупног броја одборника:

1) доноси Статут,

2) доноси буџет,

3) доноси програм развоја Општине 
и појединих делатности,

4) доноси просторни и урбанистичке 
планове,

5) одлучује о јавном задуживању 
Општине,

6) даје мишљење о територијалној 
промени,

7) одлучује о сарадњи и удруживању 
са другим јединицама локалне са-
моуправе и о сарадњи са једини-
цама локалне самоуправе у дру-
гим државама,

8) одлучује о називима улица, трго-
ва, градских четврти, заселака и 
других делова насељених места,

9) доноси Пословник о раду 
Скупштине општине,

10) одлучује и у другим случајевима 
утврђеним законом и овим Стату-
том.

Сазивање

Члан 39.

Седницу Скупштине општине са-
зива председник Скупштине, по потре-
би, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан 
да седницу закаже на захтев Председни-
ка општине, Општинског већа или једне 
трећине одборника, у року од седам дана 
од дана подношења захтева, тако да дан 
одржавања седнице буде најкасније  у 

року од 15 дана од дана подношења за-
хтева.

Писани предлог за сазивање сед-
нице Скупштине општине мора садржа-
ти предлог дневног реда седнице, у коме 
морају бити предложене само тачке дне-
вног реда из надлежности Скупштине 
општине утврђене законом и овим Ста-
тутом.

Ако предлог не испуњава услове 
утврђене ставом 2. и 3. овог члана, пред-
седник Скупштине ће предлог одбацити.

Члан 40.

Ако председник Скупштине не за-
каже седницу у року из става 2. претход-
ног члана, седницу може заказати под-
носилац захтева, а председава одборник 
кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може од-
ложити седницу коју је сазвао само у 
случају када не постоји кворум потребан 
за рад, а у другим случајевима о одла-
гању седнице одлучује Скупштина.

Јавност рада

Члан 41.

Седнице Скупштине општине су 
јавне.

За јавност рада Скупштине општи-
не одговоран је председник Скупштине.

Позиви и материјали за седнице 
Скупштине општине достављају се сред-
ствима информисања ради упознавања 
јавности.

Седницама Скупштине општине 
могу присуствовати представници сред-
става информисања, овлашћени предста-
вници предлагача, као и друга заинтере-
сована лица, чије присуство председник 
Скупштине одобри, у складу са Послов-
ником Скупштине општине.
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Записници и други акти Скупшти-
не општине, који се не објављују у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“ доступни су грађанима и медији-
ма најмање један радни дан у недељи, на 
начин и по поступку утврђеном Послов-
ником Скупштине општине.

Скупштина општине може одлу-
чити да седнице не буду јавне из разлога 
безбедности и одбране земље, чувања др-
жавне, војне или пословне тајне, из раз-
лога заштите јавног морала и због других 
посебно оправданих разлога, који се кон-
статују пре утврђивања дневног реда.

Одлука из става 6. овог члана се 
доноси већином од укупног броја одбор-
ника.

Радна тела Скупштине општине

Члан 42.

Скупшина општине оснива стална 
радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности и то:

 - Савет за финансије,

 - Савет за урбанизам, стамбено -ко-
муналне делатности и заштиту 
животне средине,

 - Комисија за друштвене делат-
ности,

 - Комисија за привреду,

 - Комисија за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта,

 - Мандатно-имунитетска комисија,

 - Комисија за кадровска, админи-
стративна питања и радне односе,

 - Комисија за представке и предлоге,

 - Комисија за одликовања, награде 
и друга друштвена признања.

Савети броје седам, а комисије 
пет чланова.

Скупштина може основати и 
повремена радна тела.

Радна тела дају мишљење на пред-
логе одлука и других аката које доноси 
Скупштина општине и обављају друге 
послове из области за коју су образована.

Одлуком о оснивању радних тела 
утврђује се њихов назив и област за коју 
се оснивају, делокруг послова радног те-
ла, одређује се број чланова радног тела, 
мандат радног тела, права и дужности 
председника радног тела, права и дуж-
ности чланова радног тела и друга пи-
тања од значаја за рад радног тела. 

Члан 43.

Председника и чланове радних те-
ла бира и разрешава Скупштина општи-
не на предлог свих одборничких група.

За чланове и председнике радних 
тела, поред одборника, могу се бирати 
грађани, чији број не може бити већи од 
броја одборника у радном телу. 

Члан 44.

 Скупштинска радна тела, по пра-
вилу, треба да одражавају одборнички 
састав Скупштине општине.

Члан  45.

Председник радног тела орга-
низује рад, сазива и председава  седница-
ма радног тела, формулише закључке и о 
томе обавештава председника и секрета-
ра Скупштине општине.

Чланови радног тела учествују у 
раду, износе мишљења и дају предлоге 
по питањима која су на дневном реду, 
као и о другим питањима из надлеж-
ности радног тела.
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Права и дужности одборника

Члан  46.

Право је и дужност одборника да 
учествује у раду Скупштине општине и 
њеним радним телима.

Сваки одборник има право да 
предлаже одлуке и друге акте које доно-
си Скупштина општине.

Одборник има право да поставља 
питања везана за рад органа Општине, 
предузећа, установа и месних заједница 
чији је оснивач Скупштина општине и да 
на иста добије одговор на истој или на-
редној седници.

Члан  47.

Одборник не може бити позван 
на кривичну одговорност, притворен 
или кажњен због изнетог мишљења или 
давања гласа на седници Скупштине 
општине или њених радних тела.

Председник скупштине 

Члан 48.

Скупштина општине има председ-
ника Скупштине општине.

Председник Скупштине орга-
низује рад Скупштине општине, сазива 
и председава њеним седницама, оства-
рује сарадњу са Председником општине 
и Општинским већем, стара се о оства-
ривању јавности рада, потписује акта 
која Скупштина општине доноси и оба-
вља друге послове утврђене законом, 
овим Статутом, одлуком и Пословником 
Скупштине.

Избор председника Скупштине

Члан 49.

Предлог за избор председника 
Скупштине може поднети најмање једна 
трећина одборника.

Одборник може да учествује 
у предлагању само једног кандидата. 
председник Скупштине бира се из реда 
одборника на време од четири године, 
тајним гласањем.

Изабран је кандидат који добије 
већину гласова од укупног броја одбор-
ника Скупштине општине.

Члан 50.

Ако у првом кругу гласања није-
дан од предложених кандидата не добије 
потребну већину, у другом кругу гласаће 
се за два кандидата који су у првом кругу 
имали највећи број гласова.

У другом кругу изабран је канди-
дат који добије већину гласова од укуп-
ног броја одборника.

Ако и у другом кругу ниједан 
од предложених кандидата не добије 
потребну већину гласова, понавља се 
поступак кандидовања и избора, са но-
вим кандидатима.

Разрешење председника Скупштине

Члан 51.

Председник Скупштине општине 
може бити разрешен и  пре истека време-
на за које је изабран:

1) на лични захтев,

2) на предлог најмање једне трећине 
одборника.

Предлог се подноси у писаној 
форми и мора бити образложен.
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Разрешење се врши на начин и по 
поступку који је предвиђен за његов из-
бор.

Заменици председника Скупштине

Члан 52.

Председник Скупштине има за-
меника који га замењује у случају њего-
ве одсутности и спречености да обавља 
своју дужност.

Заменик Председника Скупштине 
бира се и разрешава на исти начин као и 
председник Скупштине општине.

Члан 53.

Председник Скупштине општине 
може бити на сталном раду у Општини.

Секретар Скупштине

Члан 54.

Скупштина општине има секрета-
ра који се стара о обављању стручних по-
слова у вези са сазивањем и одржавањем 
седница Скупштине и њених радних тела 
и руководи административним послови-
ма везаним за њихов рад.

Секретара Скупштине поставља 
Скупштина општине на предлог пред-
седника Скупштине јавним гласањем, 
већином од укупног броја одборника, на 
четири године и може бити поново по-
стављен.

За секретара Скупштине може би-
ти постављено лице са завршеним прав-
ним факултетом, положеним стручним 
испитом за рад у органима државне уп-
раве и радним искуством од најмање три 
године.

Скупштина општине може, на 
образложен предлог у писаној форми 

Председника скупштине, разрешити се-
кретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика 
који га замењује у случају његове одсу-
тности.

Заменик секретара Скупштине 
општине поставља се и разрешава на ис-
ти начин и под истим условима као и се-
кретар.

Члан 55.

Начин припреме, вођење и рад се-
днице Скупштине општине и друга пи-
тања везана за рад Скупштине уређују се 
њеним Пословником.

2. Извршни органи

Члан 56.

Извршни органи Општине су: 
Председник општине и Општинско веће.

2.1. Председник Општине

Избор Председника општине

Члан 57.

Председника општине бира 
Скупштина општине, из реда одборника, 
на време од четири године, тајним гласа-
њем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине општине.

Председник општине има замени-
ка који га замењује у случају његове од-
сутности и спречености да обавља своју 
дужност.

Председник Скупштине општи-
не предлаже кандидата за Председника 
општине.

Кандидат за Председника општи-
не предлаже кандидата за заменика 
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Председника општине из реда одборни-
ка, кога бира Скупштина општине на ис-
ти начин као Председника општине.

Председнику општине и заменику 
Председника општине избором на ове 
функције престаје мандат одборника у 
Скупштини општине.

Председник  општине и заменик 
Председника општине су на сталном ра-
ду у Општини.

Надлежност Председника општине

Члан 58.

Председник општине:

1) представља и заступа Општину,

2) предлаже начин решавања питања 
о којима одлучује Скупштина 
општине,

3) наредбодавац је за извршење 
буџета,

4) усмерава и усклађује рад Општин-
ске управе,

5) доноси појединача акта за које је 
овлашћен законом, Статутом или 
одлуком Скупштине општине,

6) оснива локалну службу за инспек-
цију и ревизију, у складу са зако-
ном,

7) закључује уговоре о прибављању 
и располагању непокретностима у 
јавној својини, по предходно при-
бављеном мишљењу општинског 
јавног правобранилаштва,

8) одлучује и закључује уговор о 
прибављању и располагању пре-
возних средстава  и опреме веће 
вредности за потребе органа и ор-
ганизација,

9) одлучује о залагању покретних 
ствари,

10) одлучује о давању у закуп, односно 
на коришћење комерцијалних не-
покретности и за исте закључује 
уговоре,

11) закључује уговоре са јавним пре-
дузећима, односно друштвима ка-
питала, која обављају делатност 
од општег интереса, о коришћењу 
ствари у јавној својини која им ни-
су уложена у капитал, као и угово-
ре  са друштвима капитала и јав-
ним предузећима која не обављају 
делатност од општег интереса, о 
коришћењу непокретности које 
им нису уложене у капитал, а које 
су неопходне за обављање делат-
ности ради које су основани,

12) закључује уговор о регулисању 
међусобних права и обавеза нас-
талих по основу конверзије пра-
ва коришћења у право својине уз 
накнаду или овлашћује друго ли-
це за закључење тог уговора,

13) у ванредним ситуацијама оба-
вља послове утврђене законом и 
посебном одлуком Скупштине 
општине,

14) образује стручна саветодавна рад-
на тела за поједине послове из 
своје надлежности,

15) врши и друге послове утврђе-
не Статутом и другим актима 
Општине.

Члан 59.

У случају ванредних околности 
и елементарних непогода Председник 
општине доноси акте из надлежности 
Скупштине општине, с тим да је дужан 
да их поднесе на потврду Скупштини 
општине чим она буде у могућности да 
се састане.
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Разрешење Председника општине

Члан 60.

Председник општине може бити 
разрешен пре истека времена на које је 
биран, на образложен предлог најмање 
трећине одборника, на исти начин на 
који је изабран.

О предлогу за разрешење Пред-
седника општине мора се расправљати 
и одлучивати у року од 15 дана од да-
на достављања предлога Председнику 
Скупштине општине.

Ако Скупштина не разреши Пред-
седника општине, одборници који су 
поднели предлог за разрешење не могу 
поново предложити разрешење Председ-
ника општине, пре истека рока од 6 месе-
ци од одбијања претходног предлога.

Члан 61.

Разрешењем Председника општи-
не престаје мандат заменика Председни-
ка општине и Општинског већа.

Заменик Председника општине, 
односно члан Општинског већа, могу 
бити разрешени пре истека времена на 
које су бирани, на предлог Председни-
ка општине или најмање једне трећине 
одборника, на исти начин на који су иза-
брани.

Истовремено са предлогом за раз-
решење заменика Председника општине 
или члана Општинског већа, Председник 
општине је дужан да Скупштини општи-
не поднесе предлог за избор новог заме-
ника Председника Општине или чланова 
Општинског већа која истовремено до-
носи одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик 
Председника општине или члан Општин-
ског већа који су разрешени или су под-
нели оставку, остају на дужности и врше 
текуће послове до избора новог Председ-

ника општине, заменика Председника 
општине или члана Општинског већа.

2.2. Општинско веће

Састав и избор 

Члан 62.

Општинско веће чине Председник 
општине, заменик Председника општи-
не, као и 9 чланова Општинског већа, 
које бира Скупштина општине, на пери-
од од 4 године, тајним гласањем, већи-
ном од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општин-
ског већа предлаже кандидат за Председ-
ника општине.

Када одлучује о избору Председ-
ника општине, Скупштина општине ис-
товремено одлучује о избору заменика 
Председника и члановима Општинског 
већа.

Председник општине је председ-
ник Општинског већа.

Заменик Председника општине је 
члан Опшинског већа по функцији.

Чланови Општинског већа могу 
бити на сталном раду у Општини.

Члан 63.

Чланови Општинског већа не мо-
гу истовремено бити и одборници, а могу 
бити задужени за једно или више одређе-
них подручја из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за 
члана Општинског већа престаје одбор-
нички мандат.

Члан 64.

Организација, начин рада и одлу-
чивања Општинског већа, детаљније се 
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уређује његовим Пословником, у складу 
са законом и овим Статутом.

Надлежност Општинског већа

Члан 65.

Општинско веће:

1) предлаже Статут, буџет и друге од-
луке и акте које доноси Скупшти-
на,

2) непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других ака-
та Скупштине општине,

3) доноси одлуку о привременом фи-
нансирању у случају да Скупшти-
на општине не донесе буџет пре 
почетка фискалне године,

4) врши надзор над радом Општин-
ске управе, поништава или укида 
акте Општинске управе који нису 
у сагласности са законом, Стату-
том и другим општим актом или 
одлуком које доноси Скупштина 
општине,

5) решава у управном поступку у 
другом степену о правима и оба-
везама грађана, предузећа и уста-
нова и других организација у уп-
равним стварима из надлежности 
Општине,

6) стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и 
дужности Републике, односно АП 
Војводине,

7) поставља и разрешава начелника 
Општинске управе,

8) даје сагласност на опште акте 
буџетских корисника којима се 
утврђује број и структура запосле-
них,

9) образује стручна саветодавна рад-
на тела за поједине послове из 
своје надлежности, 

10)  доноси Пословник о раду на пред-
лог Председника општине,

11) предлаже акт о прибављању, ко-
ришћењу, управљању и распола-
гању стварима у јавној својини о 
којима одлучује Скупштина,

12) даје сагласност за извођење радо-
ва који имају карактер инвести-
ционог одржавања на закупљеној 
непокретности и врши призна-
вање трошкова инвестиционог 
одржавања у складу са законом и 
уредбом,

13) одлучује о распореду службених 
зграда и пословних просторија у 
својини Општине,

14) даје сагласност на тарифу (одлу-
ку о ценама, тарифни систем и 
др) предузећа, установа и других 
организација којима је оснивач 
или већински власник Општина, 
односно којима је поверено вр-
шење одређених послова од стра-
не Општине,

15) врши и друге послове које утврди 
Скупштина општине.

Положај Председника општине у 
Општинском већу и кворум за рад и 

одлучивање

Члан 66.

Председник општине представља 
Општинско веће, сазива и води његове 
седнице.

Председник општине је одговоран 
за законитост рада Општинског већа.

Председник општине је дужан да 
обустави од примене одлуку Општин-
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ског већа за коју сматра да није сагласна 
закону.

Општинско веће може да одлучује 
ако седници присуствује већина од укуп-
ног броја његових чланова.

Општинско веће одлучује већи-
ном гласова присутних чланова, ако за-
коном или овим Статутом, за поједина 
питања није предвиђена друга већина.

Подношење извештаја Скупштини 
општине

Члан 67.

Председник општине и Општин-
ско веће редовно извештавају Скупшти-
ну општине, по сопственој иницијативи 
или на њен захтев, о извршавању одлука 
и других аката Скупштине општине.

Престанак функција извршних 
органа

Члан 68.

Престанком мандата Скупшти-
не престаје мандат извршних органа 
Општине, с тим да они врше текуће по-
слове из своје надлежности до ступања 
на дужност новог Председника општине 
и Општинског већа, односно председни-
ка и чланова Привременог органа, ако 
је Скупштини мандат престао због рас-
пуштања Скупштине.

У случају подношења оставке, 
председнику Општине, заменику пред-
седника Општине, члану Општинског 
већа, престаје функција даном одржа-
вања седнице Скупштине општине на 
којој је поднео оставку, односно на првој 
наредној седници, ако је оставка поднета 
између две седнице. О поднетој оставци 
се не отвара расправа, нити се одлучује, 

већ се престанак функције по овом осно-
ву само констатује.

3. Општинска управа

Члан 69.

За вршење управних послова у 
оквиру права и дужности Општине и 
одређених стручних послова за потре-
бе Скупштине општине, Председника 
општине и Општинског већа образује се 
Општинска управа.

Надлежност Општинске управе

Члан 70.

Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и дру-
гих аката које доноси Скупштина 
општине, Председник општине и 
Општинско веће,

2) извршава одлуке и друге акте 
Скупштине општине, Председни-
ка општине и Општинског већа,

3) решава у управном поступку у пр-
вом степену о правима и дужнос-
тима грађана, предузећа, установа 
и других организација у управним 
стварима из надлежности Општи-
не,

4) обавља послове управног надзо-
ра над извршавањем прописа и 
других општих аката Скупштине 
општине,

5) извршава законе и друге пропи-
се чије је извршавање поверено  
Општини,

6) доставља извештај о свом раду на 
извршењу послова Општине из 
изворног делокруга и поверених 
послова Преседнику општине, 
Општинском већу и Скупштини 
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општине, по потреби, а најмање 
једном годишње,

7) води евиденцију о стварима у јав-
ној својини у складу са законом и 
доставља Дирекцији за имовину 
податке из евиденције непокрет-
ности у јавној својини које ко-
ристе јавна предузећа, друштва 
капитала, зависна друштва капи-
тала, установе или друго правно 
лице чији је оснивач Општина,

8) подноси надлежном органу за 
упис права на непокретности, за-
хтев за упис права јавне својине 
општине у складу са законом,

9) општинска управа у оквиру својих 
надлежности у систему заштите и 
спасавања обавља послове уређе-
не посебном одлуком Скупштине 
општине,

10) обавља стручне и друге послове 
које утврди Скупштина општине,  
Председник општине и Општин-
ско веће.

Члан 71.

Општинска управа дужна је да 
грађанима омогући несметано оствари-
вање њихових права, обавеза и правних 
интереса, даје потребне податке и оба-
вештења, пружа правну помоћ, сарађује 
са грађанима поштујући њихово дос-
тојанство.

Организација и руковођење 
Општинском управом

Члан 72.

Општинска управа образује се као 
јединствен орган.

Општинска управа има организа-
ционе јединице за вршење сродних уп-
равних, стручних и других послова.

Члан 73.

Општинском управом руководи 
начелник.

За начелника Општинске управе 
може бити постављено лице које има за-
вршен правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и нај-
мање пет година радног искуства у стру-
ци.

Постављање начелника и заменика 
начелника Општинске управе

Члан 74.

Начелника Општинске управе по-
ставља Општинско веће, на основу ја-
вног огласа, на пет година.

Начелник Општинске управе има 
заменика који га замењује у случају ње-
гове одсутности и спречености да оба-
вља своју дужност.

Заменик начелника Општинске 
управе се поставља на исти начин и под 
истим условима као начелник.

Руководиоце организационих 
јединица у Општинској управи распо-
ређује начелник.

Одговорност начелника

Члан 75.

Начелник за свој рад и рад 
Општинске управе одговара Скупштини 
општине и Општинском већу у складу са 
овим Статутом општине и одлуком о ор-
ганизацији Општинске управе.

Општинско веће може разрешити 
начелника, односно заменика начелника 
на основу образложеног предлога Пред-
седника општине или најмање две трећи-
не чланова Општинског већа.
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Помоћници Председника општине

Члан 76.

У Општинској управи могу се 
поставити  три помоћника Председника 
општине, изван унутрашњих организа-
ционих јединица, за поједине области и 
то:

• заштита животне средине
• економски развој и урбанизам
• развој месних заједница.

Помоћници Председника општине 
покрећу иницијативе, предлажу пројекте 
и дају мишљења у вези са питањима која 
су од значаја за развој у областима за 
које су постављени и врше друге послове 
утврђене одлуком о Општинској управи.

Помоћнике Председника општи-
не поставља и разрешава Председник 
општине из реда лица која имају одго-
варајући факултет и друго потребно об-
разовање у односу на делокруг послова, 
као и најмање три године радног иску-
ства у струци.

Уређење Општинске управе

Члан 77.

Одлуку о организацији Општин-
ске управе доноси Скупштина општине 
на предлог Општинског већа.

Акт о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији Општинске управе доно-
си начелник уз сагласност Општинског 
већа.

Овлашћења у вршењу управног 
надзора

Члан 78.

Општинска управа у обављању 
управног надзора може:

1) наложити решењем извршење ме-
ра и радњи у одређеном року,

2) изрећи мандатну казну,

3) поднети пријаву надлежном ор-
гану за учињено кривично дело 
или привредни преступ и поднети 
захтев за покретање прекршајног 
поступка,

4) издати привремено наређење, од-
носно забрану,

5) обавестити други орган, ако 
постоје разлози, за предузимање 
мера за које је тај орган надлежан,

6) предузети и друге мере за које је 
овлашћена законом, прописом 
или општим актом.

7) Овлашћења и организација за оба-
вљање послова из става 1. овог 
члана, ближе се уређују одлуком 
Скупштине општине.

Примена прописа о управном 
поступку

Члан 79.

У поступку пред Општинском уп-
равом, у коме се решава о правима, оба-
везама и интересима грађана и правних 
лица, примењују се прописи о управном 
поступку.

Услови за обављање управних 
послова

Члан 80.

Послове Општинске управе који 
се односе на остваривање права, обавеза 
и интереса грађана и правних лица мо-
гу обављати лица која имају прописану 
школску спрему, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и од-
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говарајуће радно искуство, у складу са 
законом и другим прописом.

Сукоб надлежности

Члан 81.

Општинско веће решава сукоб на-
длежности између Општинске управе и 
других предузећа, организација и уста-
нова кад на основу одлуке Скупштине 
општине одлучује о појединим правима 
грађана, правних лица или других стра-
нака.

Начелник Општинске управе ре-
шава сукоб надлежности између унутра-
шњих организационих јединица.

Изузеће

Члан 82.

О изузећу начелника Општинске 
управе решава Општинско веће.

О изузећу службеног лица у 
Општинској управи решава начелник.

Мировно веће

Члан 83.

У Општини се за решавање међу-
собних спорова грађана о правима о који-
ма слободно располажу, могу образовати 
мировна већа за спорове који нису у ис-
кључивој надлежности судова.

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ  
    ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ  
    ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 84.

Грађани Општине непосредно 
учествују у остваривању надлежности 

Општине путем грађанске иницијативе, 
збора грађана и референдумом.

Члан 85.

Органи и службе Општине дужни 
су да обавештавају јавност о свом раду 
преко средстава јавног информисања и 
на други прикладан начин.

Органи и службе Општине дужни 
су да грађанима у остваривању њихових 
права и обавеза дају потребне податке, 
објашњења и обавештења.

Органи и службе Општине дужни 
су да свима омогуће подношење притуж-
би на свој рад и на неправилан однос за-
послених.

На поднете притужбе органи и 
службе Општине дужни су да одговоре 
у року од тридесет дана, ако подносилац 
притужбе захтева одговор.

Грађанска иницијатива

Члан 86.

Грађани, путем грађанске ини-
цијативе, предлажу Скупштини општине 
доношење аката, којима ће се уредити 
одређено питање из изворног делокруга, 
промену Статута, одлука или других ака-
та и расписивање референдума, у складу 
са законом.

Грађанска иницијатива пуноваж-
но је покренута ако је листа потписни-
ка грађанске иницијативе састављена у 
складу са законом и ако је исту потпи-
сало најмање десет процената бирача 
Општине, који су уписани у бирачки 
списак на дан предаје акта о грађанској 
иницијативи.

Општинска управа дужна је да 
пружи стручну помоћ грађанима прили-
ком формулисања предлога садржаног у 
грађанској иницијативи.
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О предлогу из става 3. овог члана, 
Скупштина је дужна да одржи расправу 
и да достави образложен одговор грађа-
нима у року од 60 дана од добијања пред-
лога.

Збор грађана

Члан 87.

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

Збор грађана  разматра и даје пред-
логе о програму развоја, урбанистичком 
плану, буџету и другим питањима из на-
длежности органа Општине.

Збор грађана може се одржати и 
на њему доносити пуноважни закључци 
ако на збору присуствује најмање пет 
процената бирача уписаних у бирачки 
списак за подручја за која се организује 
збор.

Збор грађана, јавним гласањем, 
већином гласова присутних, усваја за-
хтеве и предлоге и упућује их Скупшти-
ни општине или појединим органима и 
службама Општине.

Органи и службе Општине, дуж-
ни су да у року од 60 дана од одржавања 
збора грађана, размотре захтеве и пред-
логе грађана и о њима заузму став, од-
носно донесу одговарајућу одлуку или 
меру и о томе обавесте грађане.

Члан 88.

Збор грађана може сазвати Пред-
седник општине, председник Скупштине 
и органи месне заједнице, најмање осам 
дана пре дана одржавња збора.

Предлог за сазивање збора грађа-
на могу дати:

1. најмање 50 грађана са пребива-
лиштем на подручју за које се 
збор сазива,

2. одборник Скупштине општине.

Сазивач је обавезан да обавести 
Општинску управу о одржавању збора.

Општинска управа дужна је да 
пружи стручну помоћ грађанима прили-
ком формулисања предлога, односно за-
хтева збора грађана.

Члан 89.

О сазваном збору грађани се оба-
вештавају истицањем акта о сазивању 
збора на огласној табли, преко средстава 
информисања или на други уобичајени 
начин.

Збором грађана председава сази-
вач или лице које он писаним путем ов-
ласти.

Референдум

Члан 90.

Скупштина општине може, на соп-
ствену иницијативу већином гласова од 
укупног броја одборника да распише ре-
ферендум о питањима из свог делокруга.

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

Захтев грађана пуноважно је 
покренут ако је листа потписника захте-
ва састављена у складу са законом и ако 
је листу потписало најмање десет проце-
ната бирача Општине, који су уписани 
у бирачки списак на дан предаје захтева 
грађана Општини.

Одлука путем референдума до-
нета је ако се за њу изјаснила већина 
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грађана која је гласала под условом да је 
гласало више од половине укупног броја 
грађана Општине.

Одлука донета на референдуму је 
обавезујућа и Скупштина општине је не 
може ставити ван снаге, нити изменама 
и допунама мењати њену суштину у на-
редном периоду од годину дана од дана 
доношења одлуке.

Члан 91.

Скупштина општине дужна је да 
распише референдум на делу територије 
Општине о питању које се односи на пот-
ребе, односно интересе становништва 
тога дела територије, ако је листа потпи-
сника захтева за расписивање референ-
дума састављена у складу  са законом 
и ако је листу потписало најмање десет 
процената бирача са дела територије 
Општине за коју се тражи расписивање 
референдума, а који су уписани у бирач-
ки списак на дан предаје захтева грађана 
Општини.

VI  МЕСНА САМОУПРАВА

Облици месне самоуправе

Члан 92.

Ради задовољавања потреба и ин-
тереса локалног становништва  у селима 
се оснивају месне заједнице и други об-
лици месне самоуправе.

Месне заједнице и други облици 
месне самоуправе могу се образовати и у 
градским насељима ( кварт, четврт, рејон 
и сл.)

Месна заједница може се оснива-
ти и за два или више села.

Оснивање и укидање месне 
самоуправе

Члан 93.

Скупштина општине посебном 
одлуком одлучује о образовању, под-
ручју за које се образује, укидању мес-
них заједница и других облика месне 
самоуправе, непосредним заједничким 
интересима који се остварују у месној 
заједници и другим облицима месне са-
моуправе, организацији и начину оба-
вљања послова, поверавању послова, 
финансирању и другим питањима од 
значаја за рад месне заједнице и других 
облика месне самоуправе.

О оснивању нове месне заједни-
це, промени подручја и укидању месне 
заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе одлучује Скупштина општи-
не већином од укупног броја одборника.

Скупштина општине је дужна да 
пре доношења одлуке о оснивању но-
ве месне заједнице, промени подручја и 
укидању месне заједнице, односно дру-
гог облика месне самоуправе прибави 
мишљење грађана са дела територије 
Општине за коју се одлука доноси. 

Члан 94.

Статутом месне заједнице, од-
носно другог облика месне самоуправе, 
у складу са овим Статутом и актом о ос-
нивању, утврђују се послови које врши, 
органи и поступак избора, организација 
и рад органа, начин одлучивања и друга 
питања од значаја за рад месне заједни-
це, односно другог облика месне самоу-
праве.
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Средства за рад

Члан 95.

Средства за рад месне заједнице, 
односно другог облика месне сампоу-
праве обезбеђују се из:

1) средстава утврђених одлуком о 
буџету Општине укључујући и са-
модопринос,

2) донација,

3) прихода које месна заједница, од-
носно други облик месне самоу-
праве оствари својом активношћу.

Месна заједница, односно дру-
ги облик месне самоуправе доноси фи-
нансијски план на који сагласност даје 
Општинско веће.

Правни статус месне самоуправе

Члан 96.

Месна заједница, односно други 
облик месне самоуправе има својство 
правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених Статутом и актом о оснивању.

Поверавање послова месној 
самоуправи

Члан 97.

Одлуком Скупштине општине 
може се свим или појединим месним 
заједницама и другим облицима месне 
самоуправе, поверити вршење одређе-
них послова из надлежности Општине, 
уз обезбеђивање за то потребних сред-
става.

Организовање рада Општинске 
управе у месним заједницама

Члан 98.

За обављање одређених послова из 
надлежности Општинске управе, посеб-
но у вези са остваривањем права грађа-
на, може се организовати рад Општинске 
управе у месним заједницама.

Послове из става 1. овог члана, 
начин и место њиховог вршења одређује 
Председник општине на предлог наче-
лника Општинске управе.

VII  САРАДЊА  И  УДРУЖИВАЊЕ   
        ОПШТИНЕ

Члан 99.

Општина, њени органи и службе, 
као и предузећа, установе и друге орга-
низације чији је оснивач, удружују се и 
остварују сарадњу са другим општинама 
и градовима, њиховим органима и служ-
бама, као и предузећима, установама и 
другим организацијама чији су они ос-
нивачи, ради остваривања заједничких 
циљева, планова и програма развоја, за-
довољавања одређених потреба од зајед-
ничког интереса, на основу добровољ-
ности, узајамности и солидарности.

У остваривању сарадње, Општи-
на може да удружује средства са дру-
гим општинама и градовима, да образује 
заједничке органе, предузећа организа-
ције и службе и да предузима друге ак-
тивности од интереса за Општину.

Општина може остваривати са-
радњу у областима од заједничког инте-
реса са одговарајућим територијалним 
заједницама и јединицама локалне са-
моуправе у другим државама, у оквиру 
спољне политике Републике Србије и 
уз поштовање територијалног јединства 
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и правног поретка Републике Србије, у 
складу са Уставом и законом.

Одлуку о удруживању и сарадњи 
са општинама и градовима из става 2. и 
3. овог члана, доноси Скупштина општи-
не.

Удруживање у асоцијације градова и 
општина

Члан 100.

Општина може бити оснивач или 
приступати асоцијацијама градова и 
општина ради заступања интереса сво-
га чланства пред државним органима, 
а посебно у поступку доношења закона 
и других аката од значаја за заштиту, 
унапређење и финансирање локалне са-
моуправе, као и других прописа од зна-
чаја за остваривање послова јединица 
локалне самоуправе.

VIII ОДНОСИ  ОРГАНА        
        РЕПУБЛИКЕ,  АП  ВОЈВОДИНЕ  
        И ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 101.

Органи општине, органи Републи-
ке и АП Војводине, ради остваривања 
својих права и дужности, међусобно 
сарађују у складу с Уставом, законом и 
другим прописом.

За извршне органе Председник 
општине, за Општинску управу начел-
ник Општинске управе и за Скупштину 
општине секретар Скупштине, дужни су 
да органу Републике, односно АП Војво-
дине, који врши надзор над законитошћу 
рада и аката, благовремено доставе тра-
жене податке, списе и исправе.

Члан 102.

Органи и службе Општине у вр-
шењу својих надлежности:

1) дају органима Републике иниција-
тиве за уређивање односа од зна-
чаја за локалну самоуправу и за 
предузимање мера од значаја за 
решавање питања из оквира права 
и дужности Општине,

2) подносе представке и дају пред-
логе у погледу поступања органа 
Републике,

3) траже мишљење од надлежног ор-
гана Републике у вези са приме-
ном закона и других прописа који 
су од непосредног утицаја на раз-
вој и остваривање локалне самоу-
праве и за рад органа општине,

4) учествују, самостално или преко 
својих асоцијација у припреми 
закона и других прописа чија је 
садржина од посебног значаја за 
остваривање и развој локалне са-
моуправе.

IX  ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ   
      САМОУПРАВЕ

Члан 103.

Заштита права Општине обез-
беђује се на начин и по поступку утврђе-
ном законом.

Покретање поступка за оцену 
уставности и законитости

Члан 104.

Председник општине може да 
покрене поступак за оцену уставности 
или законитости закона и другог општег 
акта Републике Србије или АП Војводи-
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не, којим се повређује право на локалну 
самоуправу.

Председник општине има право 
жалбе Уставном суду ако се појединач-
ним актом или радњом државног органа 
или органа Општине онемогућава вр-
шење надлежности Општине.

Заштитник грађана

Члан 105.

У Општини се установљава заш-
титник грађана који је овлашћен да 
контролише поштовање права грађа-
на, утврђује повреде учињене актима, 
радњама или нечињењем органа управе 
и јавних служби, ако се ради о повреди 
прописа и општих аката Општине.

Заштитника грађана поставља 
Скупштина општине.

Председник општине, након оба-
вљених консултација са представницима 
одборничких група, предлаже кандидата 
за заштитника грађана.

Предлог за заштитника грађана 
може поднети и најмање једна трећина 
укупног броја одборника.

Надлежности и овлашћења, начин 
поступања и избора и престанка дуж-
ности заштитника грађана уређује се по-
себном одлуком Скупштине општине, у 
складу са законом. 

Савет за међунационалне односе

Члан 106.

У Општини се оснива Савет за 
међунационалне односе, као самостал-
но радно тело, које чине представници 
српског народа и националних мањина у 
складу са законом и овим Статутом.

Представнике у Савету за међу-
националне односе могу имати заједни-
це са више од једног процента учешћа у 
укупном становништву Општине.

Савет за међунационалне односе 
разматра питања остваривања, заштите 
и унапређивања националне равноправ-
ности, у складу са законом и овим Ста-
тутом.

Савет за међунационалне одно-
се  о својим ставовима и предлозима 
обавештава Скупштину општине која 
је дужна да се о њима изјасни на првој 
наредној седници,а најкасније у року од 
тридесет дана.

Скупштина општине је дужна да 
предлоге свих одлука које се тичу права 
националних и етничких заједница пре-
тходно достави на мишљење Савету за 
међунационалне односе.

Савет за међунационалне одно-
се има право да пред Уставним судом 
покрене поступак за оцену уставности и 
законитости одлуке или другог општег 
акта Скупштине општине, ако сматра 
да су њима непосредно повређена права 
националних и етничких заједница пред-
стављених у Савету за међунационалне 
односе и право да под истим условима 
пред Врховним судом Србије покрене 
поступак за оцену сагласности одлу-
ке или другог општег акта Скупштине 
општине са Статутом општине.

Делокруг, састав и начин рада Са-
вета за међунационалне односе, уредиће 
се одлуком Скупштине општине, у скла-
ду са овим Статутом.

X  АКТИ ОПШТИНЕ

Члан 107. 

У вршењу послова из свог де-
локруга у Општини се доносе Статут, 
одлуке, правилници, наредбе, упутства, 



586 страна - Број 24/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    15 јул  2013. године

решења, закључци, препоруке, програми  
и други акти.

Члан 108.

Скупштина општине доноси одлу-
ке, друга општа акта, решења, закључке, 
препоруке, програме и друге акте.

Председник општине и Општин-
ско веће доносе правилнике, наредбе, 
упутства, решења, закључке и поједина-
чне акте за које су овлашћени законом и 
овим Статутом и друге акте.

Општинска управа доноси пра-
вилнике, наредбе, упутства, решења, 
закључке и друге акте.

Хијерархија аката Општине

Члан 109.

 Статут, одлуке и друга општа ак-
та Скупштине општине морају бити са-
гласни са законом и овим Статутом.

Акти Председника општине и 
Општинског већа морају бити сагласни 
са законом, овим Статутом, одлукама 
и другим општим актима Скупштине 
општине.

Акти Општинске управе морају 
бити сагласни са законом, овим Стату-
том, одлукама и општим актима органа 
Општине.

Објављивање и ступање на снагу 
аката

Члан 110.

Статут, одлуке и други општи ак-
ти Скупштине општине објављују се у 
«Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка».

Акти Председника општине, 
Општинског већа и Општинске управе 
објављују се када је то тим актима пред-
виђено.

Члан 111.

Општи акти органа Општине сту-
пају на снагу осмог дана од дана њиховог 
објављивања.

Изузетно, из нарочито оправданих 
разлога, може се предвидети да могу сту-
пити на снагу и раније.

XI ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И  
     ПРОМЕНА СТАТУТА

Аутентично тумачење Статута

Члан 112.

Аутентично тумачење Статута 
даје Скупштина општине на предлог 
Општинског већа.

Поступак за промену или доношење 
Статута

Члан 113.

Предлог за доношење или проме-
ну Статута општине, може поднети нај-
мање десет процената бирача Општине, 
одборничка група, Општинско веће и 
Председник општине. 

Предлог се подноси у писаном об-
лику са образложењем.

О предлогу из става 2. овог члана 
Скупштина општине одлучује већином 
гласова од укупног броја одборника.

Када Скупштина општине одлу-
чи да се приступи доношењу или про-
мени Статута општине, истом одлуком 
одређује начин, поступак доношења, од-
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носно промене Статута и именује коми-
сију за израду нацрта акта о доношењу 
или промени Статута општине.

Општинско веће, на предлог Ко-
мисије за израду нацрта Статута, утврђује 
нацрт акта и ставља га на јавну расправу.

Општинско веће по спроведеној 
расправи и после прибављених мишљења 
утврђује предлог акта за промену Статута.

Ако се промена Статута врши ра-
ди усклађивања са законом, Општинско 
веће може и без претходно спроведеног 
поступка прописаног у ставу 5. и 6. овог 
члана, доставити Скупштини општине 
предлог аката о промени Статута на ус-
вајање.

Скупштина општине усваја акт о 
доношењу или промени Статута већи-
ном гласова од укупног броја одборника.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Усклађивање прописа Општине са 
овим Статутом

Члан 114.

Прописи Општине ускладиће се 
са овим Статутом у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу овог Статута.

Органи месних заједница ускла-
диће статут месне заједнице са одредба-
ма овог Статута у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу овог Статута.

Члан 115.

Даном ступања на снагу овог Ста-
тута престаје да важи Статут Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 4/2002).

Члан 116.

Пречишћен текст Статута Општи-
не Бачка Паланка садржи: Статут Општи-
не Бачка Паланка број II-010-6/2008 
од 05. августа 2008. године („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008) осим одредбе члана 117. којом 
је регулисано ступање на снагу Статута, 
Одлуку о изменама Статута Општине 
Бачка Паланка број II-010-1/2010 од 17. 
фебруара 2010. године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 2/2010) 
осим одредбе члана 3. којом је регули-
сано ступање на снагу Одлуке, Одлуку 
о изменама и допунама Статута Општи-
не Бачка Паланка број II-010-2/2013 од 
01. марта 2013. године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 6/2013) 
осим одредбе члана 20. којa се односи на 
ступање на снагу Одлуке.

Одредбе члана 32. које се односе 
на број одборника ће се примењивати од 
спровођења наредних избора, у складу са 
законом. 

Пречишћен текст Статута општи-
не Бачка Паланка не садржи одредбе које 
се односе на то када овај Статут ступа на 
снагу. 
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