Службени лист општине Куршумлија бр. 3/2006,6/2006,7/2006 I 18/2015
На основу члана 71 Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 9/02) и члана 25
Статута општине Куршумлија (''Сл.лист општине Куршумлија бр 5/2002,9/2003). Скупштина
општине Куршумлија на седници одржаној дана 10.03.2006., 31.05.2006., 03.11.2006., 08.10.2015.
године донела је :
ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин образовања, спајања и укидања, делатност, њихова
подручја и надлежности, начин одлучивања, поступак избора и начин рада органа, као и начин
финансирања месних заједница на територији општина Куршумлија.
Члан 2.
Месна заједница је заједница грађана према месту пребивалишта на одређеном подручју.
Месна заједница је интересна демографска и нестраначка заједница
грађана
организована ради задовољавања потреба од непосредног заједничког интереса за грађане на
одређеном подручју.
Члан 3.
На подручју општине Куршумлија образују се месне заједнице и то:
1.Месна заједница '' Милош Мушовић''
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од кружног тока десном
страном улице Милоје Закић до капије новог гарнизона Војске Југославије, десном страном
гарнизона па косом Боровњака до улице Баћоглавске, десном страном границе села Баћоглава и
Куршумлије до улице Његошеве и куће Јордана Новаковића даље десном страном границе
између села Баћоглава и Куршумлија до реке Топлице, низводно десном страном реке Топлице
до градског водовода, поред градског водовода до улице Вука Караџића, десном страном улице
Вука Караџића до улице Његошеве и десном страном улице Његошеве до Кружног тока.
2.Месне заједнице ''Стеван Немања''
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од зграде Ветеринарске станице каналом
узводно до комплекса манастира Свети Никола,спољном границом комплекса десно,па венцем
Пантићког брда до Јаблановића долине,њеном десном страном до почетка улице Блачке,затим
средином Мирне долине све до велике кривине у Вељковићима-улица Р.М.Само ,десном
страном улице све до гвозденог моста , па десном обалом реке Топлице све до ветеринарске
станице.
3.Месна заједница ''Милоје Закић''
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Ветеринарске станице,
левом страном улице Милутина Ускоковића до улице Топличке, поред зграде
Електродистрибуције, узводно десном страном реке Топлице до ушћа Кречанског потока у реку
Топлицу, узводно десном страном Кречанског потока до улице Топличке испред кућа Рајка
Милошевића, даље границом села Доња Микуљана и Горња Микуљана са Куршумлијом испред
куће Томе Јаковљевића до изнад насеља Бановића и даље границом насеља Лазовићи са
насељем Пантићи и десно каналом до централе и Ветеринарске станице.
4.
Месна заједница ''Косанчић Иван''
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Подручје ове месне заједнице обухвата територију од згрде ПЗП Ниш у ул. Р.М.''Само'' па
десном страном улице Косанчић Ивана до моста преко реке Топлице па ободом Самоковског
брда (комплетно насеље у улици Десанке Максимовић и насеље са десне стране ул. Косанчић
Ивана до краја улице) све до Самоковског потока, а десном обалом потока поред железничке
станице све до уливања у реку Косаницу, левом обалом реке Косанице све до ушћа у реку
Топлицу па преко моста до почетка улице Петра Бојовића (насеље код Петље) ,левом страном
улице све до петље па десном страном улице РМ ''Само'' до прве кривине одатле венцом брда
до насеља Савићи, па сеоским путем који води венцем брда до нове сточне пијаце у Мачковцу,
затим левом страном Блачке улице све до Мирне долине, њеном левом страном до велике
кривине у Вељковићима, па левом страном улице РМ ''Само'' све ди зграде ПЗП-а.
5.
Месна заједница '' Радош Јовановић- Сеља''
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од Аутобуске станице десном страном
улице Немањине до улице Косовске, десном страном улице Косовске до Џубокса, левом страном
ограде Дечјег вртића ''Сунце'' до ограде гарнизона Војске Југославије, левом станом ограде Војске
Југославије до излазне капије гарнизона Војске Југославије у улици 4 Јули, десном страном улице 4
Јули до улице Милоје Закића, десном страном улице Милоје Закића до Кружног тока и улице
Његошеве, десном страном улице Његошеве до улице Вука Караџића, десном страном улице Вука
Караџића обухватајући фудбалско игралиште и градски водовод до реке Топлице, низводно
десном страном реке Топлице до аутобуске станице.
6.
Месна заједнице ''Дринка Павловић''
Подручје ове Месне заједнице обухвата део града од моста на реци Топлици
Код ДОО ''Металац'' левом страном улице Немањине до улице Косовске, левом страном улице
Косовске до Железничке станице обухватајући железничку станицу, преко реке Бањске до бившег
ресторана на Самокову, низ Самокова до ушћа реке Бањске у реку Топлицу, узводно левом
страном реке Топлице до моста код ДОО ''Металац''.
7.
Месна заједница ''Гвоздени Пук''
Подручје ове месне заједнице обухвата део од зграде Џубокса левом страном ограде Дечјег
вртића до Старе касарне па ивицом ограде касарне до улице 4.јули левом страном до капије Нова
касарне, па ивицом њене ограде до баћоглавског потока, левом страном потока узводно до кућа
Симића, па левом страном улице Старине Новака до кућа Ђукића, одакле прати границе
Катастарских општина Куршумлија и Баћоглаваа-тј. Венцем и ободом насеља све до марковићког
потока његовом левом страном преко велике кривине низводно све до ушћа у реку Бањску, левом
обалом реке Бањске низводно све до испред Железуничке станице одакле до ограде Дечјег
вртића код Џубокса.
8.
Месна заједница - Барлово
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Барлово,
Точане, Доње Точане и Ново Село.

Богујевац, Горње

9.
Месна заједница - Грабовница
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Грабовница,Дединац, Космача,
Крчмаре и Маричиће.
10.
Месна заједница- Баћоглава
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Баћоглава, Жегрова, Селиште и
Мирница..

Службени лист општине Куршумлија бр. 3/2006,6/2006,7/2006 I 18/2015

11.
Месна заједница -Дегрмен
Подручје ове Месне заједнице обухвата несељена места Дегрмен, Мачја
Васиљевац и Прекорађа.

Стена,

12.
Месна заједница -Мердаре.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Мердаре, Матарова и Преветица.
13.
Месна заједница Доња Микуљана.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Доња Микуљана, Горња
Микуљана, Дубрава, Данковиће и Перуника.**
14.
Месна заједница -Добри До.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Добри До, Трпезе, Трн и
Секирача.
15.
Месна заједница -Жуч.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Жуч, Игриште, Влахиња,
Сагоњево,*** Селова и Невада.
16.
Месна заједница -Пролом
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Пролом и Велико Пупавце.
17.
Месна заједница - Рударе.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Рударе.
18.
Месна заједница - Куршумлијска Бања.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Куршумлијска Бања, Врело,
Крток, Вукојевац, Дабиновац, Тачевац, Љуша, Трмка, и Штава.
19.

Месна заједница - Луково.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Луково, Мрче, Требиња, Сеоце,
Љутова, Растелица, Парада и Штава.
20.
Месна заједница - Мерћез.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Мерћез, Бабица, Жалица,
Пачарађа, Магово, Трећак, Паваштица.
21.
Месна заједница - Мачковац
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Мачковац, Пљаково, Вршевац,
Бело Поље, и Пепељевац*.
22.
Месна заједница - Рача.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Рача, Равни, Шорт, Мала
Косаница, Кутлово, Купиново, Зебице, Орловац,Механе и Дешишка.
23.
Месна заједница - Спанце
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Спанце.
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24.
Месна заједница - Тмава.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Тмава.
25
Месна заједница - Коњува
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Коњува и Перуника**.
26
Месна заједница - Кастрат
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Кастрат и Висока.
27.
Месна заједница - Иван Кула.
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељено место Иван Кула, Ђаке, Свињуште и
Заграђе.
28.
Месна заједница - Марковиће
Подручје ове Месне заједнице обухвата насељена места Марковиће, Тијовац и Самоково.
29. Месна заједница Пепељевац''
Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место-село Пепељевац.*
30. Месна заједница Сагоњево.
Подручје ове месне заједнице обухвата насељено место-село Сагоњево***
*
**
***
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Службени лист општине Куршумлија бр. 18/2015

Члан 4.
Месна заједница има својство правног лица у погледу права и обавеза утврђених законом,
Статутом и овом Одлуком, као и свој жиро рачун.
Члан 5.
Уколико је за територију једне или више Месних заједница образована и Месна
канцеларија, Скупштина општине ће у овим случајевима где је то могуће, уз сагласност Савете
Месне заједнице, одредити да седиште месне канцеларије буде истовремено и седиште Месне
заједнице.
Из разлога целисходности шеф Месне канцеларије ће увек где је то могуће, обављати
послове секретара Месне заједнице.
Члан 6.
Месне заједнице могу одредити дан Месне заједнице.
Члан 7.
Месна заједница има печат.
Печат месне заједнице исписује се у складу са Законом о печату државних и других органа,
Законом о службеној употреби језика и писма и Статутом општине Куршумлија.
Члан 8.
Мена заједница образује се за подручје (насеље, део насеља или више повезаних насеља)
која представља територијалну и функционалну целину и на којем постоји међусобна повезаност
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грађана у свакодневном животу и могућност непосредног договарања и одлучивања о
остваривању заједничких интереса у задовољавању својих потреба.
Члан 9.
Предлог за образовање нове, промену подручја и укидање Месне заједнице могу поднети
Председник општине, најмање ¼ одборника, савет Месне заједнице или грађани са подручја на
којој се предлог односи, путем грађанске иницијативе.
О предлогу из става 1 одлучује Скупштине општине, већином укупног броја одборника.
Уколико Скупштина општине не прихвати предлог за образовање нове, промене подручја
или укидање Месне заједнице, који су поднели грађани путем грађанске иницијативе, дужна је да
у року од 15 дана од дана доношења негативне одлуке о предлогу грађана распише референдум
за део територије општине на који се предлог односи. Одлуком којом је расписала референдум
Скупштина општине ће одредити органе за спровођење и утврђивање резултата референдума.
Правни следбеник (сукцесор) укинуте Месне заједнице је Скупштина Општине, а правни
наследник припојене Месне заједнице она месна заједница која је настала припајањем.
Члан 10.
Месна заједница има Статут
Статут садржи одредбе о :
пословима Месне заједнице,
органима и начину њиховог рада и начину на који се врши њихов избор
облицима непосредног изјашњавања грађана (збор грађана, грађанска иницијатива).
Начину сазивања и рада зборова грађана.
поступку доношења аката Месне заједнице
називу и седишту Месне заједнице
заступању
начину стицања и располагање средствима
употреби печата
обезбеђивању јавности рада савету месне заједнице
другим питањима од значаја за месну заједницу.
Члан 11.
Рад органа Месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се :
обавезним јавним расправама на зборовима грађана , извештајима о раду органа Општине,
извештајима јавних комуналних предузаћа, предлозима планских докумената , односно
урбанистичких планова, предлозима финансијског плана и завршног рачуна Месне заједнице,
годишњим извештајима о раду месне заједнице и у другим приликама када органи општине
односно месне заједнице то одлуче.
Истицањем дневног реда и материјала за седницу савета месне заједнице као и предлога одлука
Месне заједнице на огласној табли, истицањем усвојених одлука , обавештавањем грађана о
седницама савета Месне заједнице, о зборовима грађана и другим скуповима од локалног
интереса.
Правом грађана да остварују увид у записнике и акте савета Месне заједнице и присуствују
седницама савета Месних заједница

Службени лист општине Куршумлија бр. 3/2006,6/2006,7/2006 I 18/2015

Јавност рада и обавештавање грађана се ближе уређује Статутом месне заједнице.
Члан 12.
Овом Одлуком оснива се комисија Скупштине општине за месну самоуправу као радно
тело Скупштине општине.
Комисија обавља послове који се односе на: праћење и анализирање положаја и улоге
Месне самоуправе у општини, разматра годишњи извештај општине о функционисању месне
самоуправе у претходној години као и предлоге буџета и завршне рачуне месних заједница за
претходну годину и даје предлоге за унапређење рада месних заједница.
Члан 13.
Послове усмеравања и усклађивања рада месних заједница као и остваривања сарадње
месне заједнице са органима и телима општине обавља виши сарадник за послове месне
заједнице.
II. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 14
Грађани у месној заједници своје потребе и интересе задовољавају и остварују у следећим
областима:
просторног, урбанистичког планирања и уређења насељеног места,
комуналног развоја и комуналне изградње,
екологије и заштите човекове околине,
културе и спорта,
одбране и заштитеод елементарних непогода,
друштвене бриге о деци и грађанима различитих социјалних група,
социјалне здравствене заштите и образовања,
самодоприноса.
Члан 15.
У вршењу послова месне заједнице грађани и органи месне заједнице:
- дају иницијативе за измене планских аката,
- организују зборове грађана, јавне расправе, анкете и покрећу разне иницијативе,
- организују изјашњавање грађана о питањима од значаја за општину и месну заједницу,
- спроводе хуманитарне акције на својој територији
- организују рад радних тела месних заједница,
- дају мишљења о урбанистичким плановима,
- дају предлоге о доношењу програма комуналне изградње,
- учествују у расправама о одржавању чистоће одржавању зелених површина, уређењу
паркова и друго.
- остварују утицај на коришћење општинског пословног простора и постављање објеката
мале привреде на изграђеном и неизграђеном осталом грађевинском замљишту.
- брину се о уређењу насеља,
- обезбеђују комунални развој насеља (изградња пута, тротоара, водовода, електричне
мреже и др.)
- спроводе изборе за органе месне заједнице
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- изувршавају и друге послове утврђене Уставом Законом и Статутом општине.
Члан 16
Месној заједници одлуком Скупштине општине може се поверити вршење одређених
послова из оквира права и дужности општине.
За вршење поверених послова месној заједници се обезбеђују одговарајућа средства.
III. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 17.
У месној заједници образују се Савет месне заједнице.
Савет месне заједнице је представничко тело месне заједнице које обавља следеће
послове и задатке:
доноси статут месне заједнице,
доноси финансијски план и завршни рачун месне заједнице
доноси програм рада и полугодишњи и годишњи извештај о раду
доноси пословник о раду
покреће иницијативу за увођење самодоприноса
врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса
покреће иницијативу за доношење нових или постојећих прописа
сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од интереса
за грађане месне заједнице
стара се о спровођењу референдума који се расписује на територији општине, за делове општине,
месну заједницу односно градску четврт или делове месне заједнице.
сазива збор грађана и именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и
спроводи закључке зборова грађана.
усваја једногодишњи и четворогодишњи извештај о раду месној заједници.
образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких
потреба грађана у складу са Законом и овом одлуком.
врши и друге послове утврђене овом одлуком
Члан 18.
Савет месне заједнице има од 7 – 15 чланова.
Број чланова савета утврђује се Статутом месне заједнице
Савет месне заједнице бира се на време од 4 године.
Одборник Скупштине општине учествује без права гласа у раду савета месне заједнице у
којој има пребивалиште.
Мандат Савета Месне заједнице у случају рата или ратне опасности продужава се до
завршетка рата.
У случају да се избори за органе месне заједнице не могу одржати на време Председник
скупштине својом одлуком може продужити мандат органима месне заједнице најдуже за 60
дана.
Члан 19.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника. Чланови савета месне
заједнице бирају између себе председника и заменика председника.
Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
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Члан 20.
Председник, заменик председника
и чланови савета месне заједнице поступају
искључиво у јавном интересу и у обавези су да обавесте савет о свакој ствари у којој имају
приватни интерес, који утиче или може утицати на њихову непристрастност у доношењу одлука.
Члан 21.
Месна заједница може имати секретара месне заједнице.
IV.ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 22.
Изборе за органе месне заједнице расписује председник Скупштине општине, најкасније
30 дана пре истека мандата претходног сазива органа месне заједнице а у складу са актима месне
заједнице.
Спровођењем избора за савет месне заједнице руководи изборна комисија коју именује
Општинско Веће општине Куршумлија.
Грађани месне заједнице са бирачким правом врше изборе за органе месне заједнице
путем зборова грађана
Члан 23.
Сваки грађанин, који је навршио 18 године живота има право да бира и да буде биран у
органе месне заједницее.

Члан 24.
Савет месне заједнице се конституише у року од 8 дана од дана спроведених избора .
Прву конститтутивну седнице Савета месне заједнице сасзива председник савета месне
заједнице претходног сазива.
Конститутивна седнице може се одржати ако њој присуствује већина од укупног броја
чланова Савета месне заједнице.
На првој седници савета, из реда чланова Савета бирају се председник и заменик
председника Савета месне заједнице.
Члан 25.
Чланство у органима месне заједнице престаје оставком, због безусловне осуде на казну
затвора, узбог потпуног или делимичног губљења пословне способности, због губљења
држављанства СЦГ или промене пребивалишта ван подручја месне заједнице, опозивом или
смрћу.
V. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА
Члан 26,
Савет месне заједнице може да образује стална или повремана радна тела:
Комисије, одборе и слично у циљу припреме, разматрања и решавања питања из
надлежности месне заједнице.
У одлуци о образовању радног тела, Савет месне заједнице одредиће број, структуру,
надлежност, мандат, подношење извештаја као и друга питања.
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Радно тело одлучује већимом од укупног броја чланова.
VI. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 27.
Средства за рад месне заједнице су:
средства које грађани обезбеђују самодоприносом
средства која за активност месне заједнице издвајају заинтересована правна и физичка лица
средства од накнаде за услуге и од других прихода који својим активностима у складу са статутом
остварује месна заједница.
приходи општине које она уступи у складу са плановима и програмима развоја месне заједнице
односно општине сходно буџету.
поклони и друга средства.
Месна заједница користи средства у складу са својим програмима и плановима.
Члан 28.
Месна заједница дужна је да на захтев надежних органа општине а најмање једном
годишње до 15 фебруара за претходну годину, поднесе извештај о свом раду, оставаривању
програма месне заједнице и коришћењу средстава.
Контрулу материјално финансијског пословања месне заједнице врши законом одређени
органи.
Члан 29.
Стручне, рачуноводствено књиговодствене и административне послове за потребе месне
заједнице могу обављати органи општинске управе.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30
Постојеће месне заједнице дужне су да у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке ускладе свој статут и друга општа акта са овом одлуком.
Члан 31.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама ,број
I-016-2/2005 oд 25.03.2005 ( Сл. лист општине Куршумлија бр.2/2005) и Одлука о измени и допуни
Одлуке о месним заједницама од 12.09.2005.године број I-016-4 (Сл.лист општине Куршумлија
број 6/2005),
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број I-20-3/2006, I-20-5/2006, I-20-10/2006, I-02-156/015
У Куршумлији дана 10.03.2006, 31.05.2006., 03.11.2006., 08.10.2015. године
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