
Peny6nrra Cp6raja-

IPAI qAqAK
Ipa4crco nehe
Epoj: 06-20312019-lll
26. aeqelt6ap 2A19. rolgne
I{AqAK

cKytI[rTr,IHA rPMA rrAqKA

Ha ocnony qJIaHa 46. 3ar<osa o rorcarHoj caMoyrrpaBrE (,,Cn.rnacnrar< PC'o 6p.12912A07,

8312014 - Ap. 3aKon, 101120L6 - Ap. 3aKoH u 4712018) H rrraHa 84. Craryra rpaAa rlaqxa

(,,Cn.rurcr rpaAa r{a.rxa" 6p. 612019),

fpa4cxo nehe rpa,4a r{aura, Ha ceAHr{rlu o4pNanoj 26. Aeqena1pa 2A19. ro.4r4ue,

yrnp4rzro je

ITPEAJTOT
oAJryKE O MECHOJ CAMOyfTPABI,I HA TEplITOprrJU IPAAA qATIKA

rra rrpelnax<e Crcynrurrankt LaAouece

oAJryr(y
O MECHOJ CAMOYfIPABPI HA TEPIITOPI,IJI,I IPAIA IIATIKA

y reKcry rojn je AocraBJreH o46opnuquMa 3a ceAHr4rly Cx5mnnrane.

Irlsnecrralaq Ha ceAHLIqH Cr<yuruune je He6ojma Eexanuh, HaqeJrur4r( fpa4cne ynpaBe
3a orrr[Te ra saje4nruKe nocnoBe.
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TPAACKO BEhE TPAAA IIAI{KA

rlpegnrer: .{oc:ranmame Harlpra O4nyre o MecHoj caMoylpaBr,r Ha reprrropuju rpaAa r{aqxa

pagn yrnpfr.rBarba rpe.qJrora sa Cxynmrlruy rpala.

Y npnnory BaM AocraBJburMo uarlpr O4nyre o rraecuoj caMoyrrpaBr.r Ha repr,rropuju fpa4a
r{a.rra paan yrnpluBauba npeAnora sa Cxynrutuny fpaga.

HaneAena O4nyrca ce AoHocr{ Ha ocHoBy rr,JraHa qJraHa 74. cran 1. 3axona o noramroj
caMoyrlpaBIa ("CnyN6eHr{ r.lracHrrc Peny6mrre Cp6uje", 6p.l29l07 u 47118), xojuu je yrnpleuo Aa ce
aKToM o ocHl{Barby Mecne saje.qnuqe, y cKJraAy ca craryroM onrtrTuHe, oAHocHo tpa4u fBpbyjy
nocJIoBlI xoje rpuru MecHa saje4uuqa, opranrr r{ opraHr,r3arlujapaaa opraHa, Harr}rH oAnyrrr{BarLa Kao }r
nocrylrax us6opa caBera rr Apyfr.rx opfaHa Mecue caMoyrrpaBe, 3arrrrr.rra rrpaBa y roKy Hr6opa Lr Epyra
ll{Ta}ba o4 suauaja 3a paA MecHe sajeAur.rqe, o.(HocHo Apyror o6nnxa MecHe czrMoyrrpaBe, Kao vLura]fra
41. 3arona o rr3MeHaMa H Aorynaua 3axoua o loxa-nuoj caMoyflpaBr.r ("ClyN6enz rJracH]rK
Peuy6nxrce Cp6uje", 6p. 47118) rojuu je upouucauo Aa he je4mruqe rroKaJrHe caMoyrrpaBe ycKrraAr{rr,r
cnoje ctatyre pI Apyre oflIrrre aKTe ca oB[M 3aKoHoM y poKy oA AeBer Meceqr o[, [a:aa rberoBor
cryrrarra Ha cHary (20.06.2018. ro,qrane).

HaArexnoct Crynuru,rHe rpa,ua y Be3r{ ypelerra MecHe caMoyrrpaBe Ha repuropuju fpa4a
pnpleua je y qraHy 54. qras 1. raqxa 49) Craryrarpa1;arlaqxa ("CryN6eHtr Jrucr rpaAa 9aura", 6p.
6119) - 4a CryurutfiHatpapLa o6aeJEa r,r Apyre rocJroBe yrnplene 3aKoHoM, onrau CraryroM r,r Apyrr,rM
aKrI{Ma u wrama 123. Crary"ra rpaAa r{aqra Aa ce oAnyKoM o uecnoj caMoyrrpaBra ypefyje

, o6pa.:oBarbe, oAHocHo yKl{Aarre r{Jrrr [poMeua uo4pyrja Mecue sajeAHr,rqe, [paBur4 craryc Mecue

- saje4ul,Iqe, TIMoBI{Ha A,IecHe saje4ur.rqe, rpaBa pr AyxHocrr{ MecHe rajeguuqe, 6poj ulauoBa casera,
HaAJIexHocr caBera' MecHe aajeguuqe, flocrylaK uz6opa trJraHoBa caBera MecHe saje4Hraqe,
paclylrlTalre caBera MecHe sajegHuqe, [pecraHaK MaHAara trJraHoBa caBera MecHe saje4nraqe,
(puuancuparre MecHe sajeAuuue, yreurhe rpa\aua y Bprrremy nocJroBa MecHe sajeAuraqe, capa1:ela
MecHe sajegnuqe ca ApyrHM MecHr,rM saje4uuqarrra, flocr)maK 3a orleHy ycraBHocrr.r r{ 3ar(oHr4Tocrr4
aKara Mecue saje4nraqe, Kao I{ Apyra rrr4Tar6a o.4:uauaja 3apa.g ra Synunou}rcalbe MecHr{x sajeAH[qa
Ha replaTopuju fpaga. OsoN{ oAJryKoM xojy, ua ocHoBy rrJraHa 73. cras 2. u 3. 3arona o loranuoj
caMoyrpaBl,I AoHocI{ Cxyururrna rpaAa sehfluol{ yKynHor 6poja o46opuuxa, y ocHoBr{ ce ocHr.rBarbeM
MecHI{x saje4nuqa Bplrru ypelrnarre cBr4x HaBeAeH}rx rrr{Tarba Be3aHr.rx :a (pynxqnoHr.rca6e MecHe
caMoyrpaBe. Kar<o cy MecHe saje4ruaqe na uogpfrjy fpaAa seh ocHona*re pauwjwM oAJryKaMa
Cryrutnue omrrrl4He, oAHocHo fpa4a, oBoM oAJr),KoM ce roncraryje KoHTuHyr{Ter y roM rrorJreAy r{
ypebyjy rocryrlqr eBeHryaJIHor 6y,uyher ocHr4Barba HoBlrx Mecnr{x saje4nuqa, 1q:rrkr4ar+a uocrojehlx
I,IJILI rpoMeue no4pyrja Mecur4x saje4nzqa, Kao r{ rrurarba ras6opa u p4a opraHa Mecue saje4uuqe ra

usjaurranarra rpatlarua y cKnaAy ca HaBeAeHr.rM r.r3MeHaMa 14 AonyHaMa 3arcoua o loraruoj

I4K

\b.

caMoyrrpaBr,r.

BE 3A OIIIITE



     На основу члана 54. став 1. тачка 49) и члана 123. Статута града Чачка (''Службени 

лист града Чачка'', бр. 6/19) , 

               Скупштина Града Чачка на седници ______________ године, донела је 
 

ОДЛУКУ  
 

О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 
 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

                  Овом одлуком се за већ основане месне заједнице и месне заједнице које се оснују 

посебном одлуком уређује поступак образовања, промене подручја и укидање, послови које 

врше, органи месне заједнице, начин одлучивања, поступак избора савета месне заједнице, 

заштита права у изборном поступку и друга питања од значаја за рад месне заједнице, у складу 

са законом и статутом града. 

Члан  2. 
                                     

       Месна заједница је облик месне самоуправе у којој грађани, са пребивалиштем на 

подручју за које је образована, утврђују и задовољавају потребе од непосредног заједничког 

интереса и заједничке потребе које сами утврде у у складу са законом, Статутом града и 

одлуком о оснивању месне заједнице. 

Члан 3. 
 

                  Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених 

Статутом града, овом одлуком и Статутом месне заједнице, у складу са законом.  

                  Седиште месне заједнице je на подручју месне заједнице и утврђује се статутом 

месне заједнице у складу са статутом града и одлуком о оснивању месне заједнице. 

       Месну заједницу представља и заступа председник савета месне заједнице и 

наредбодавац је за извршење финансијског плана месне заједнице. 

       Месна заједница има рачун отворен код надлежног органа. 
 

Члан 4. 

       Месна заједница има печат. 

       Садржина, изглед, начин употребе и чувања печата утврђује се статутом месне 

заједнице. 

Члан 5. 

       Месна заједница има статут. 

       Статутом месне заједнице у складу са законом, статутом града, овом одлуком и 

одлуком о оснивању месне заједнице уређују се: организација, послови месне заједнице, број 

чланова Савета месне заједнице и начин рада и одлучивања органа месне заједнице, стална и 

повремна радна тела у месној заједници, делови месне заједнице (реjон, четврт, кварт и сл.), 

симбол, дан или други празник месне заједнице, питања о којима грађани одлучују или их 

разматрају у месној заједници, покретање иницијативе и петиције грађана, као и друга питања 

од значаја за рад месне заједнице. 
 

Члан 6. 
 

      Рад органа месне заједнице је доступан јавности. 

                 Јавност рада, по правилу,  обезбеђује се информацијама о раду савета месне заједнице 

и активностима у месној заједници, одржавањем скупова (трибина, зборова грађа и сл.) у месној 

заједници, издавањем билтен, давањем саопштења преко средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката путем огласних табли, постављањем интернет 

презентације и на други начин у складу са статутом месне заједнице и актима савета месне 

заједнице. 

Члан 7. 
 

        Ради остваривања својих програма и планова развоја и задовољавања других потреба 

од заједничког интереса за грађане, месна заједница може остваривати сарадњу са месним 

заједницама, привредним друштвима и другим организацијама, у складу са одлуком о 

оснивању, статутом  и другим актима Града.  



II   ОБРАЗОВАЊЕ, УКИДАЊЕ И ПРОМЕНА ПОДРУЧЈА  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 8. 
 

 Месне заједнице се образују у селима, по правилу, за свако насељено место. 

            Изузетно, месне заједнице се у селима могу оснивати за више насељених места или део 

насељеног места ако то захтевају грађани због повезаности инфраструктуре на одређеном 

простору или других оправданих разлога, у складу са овом одлуком.   

            На територији насељеног места Чачак и у приградским насељима месна заједница се  

може образовати за подручје које представља просторну, функционалну и урбанистичку целину  

у којој постоји међусобна интересна повезаност и упућеност грађана на решавање заједничких 

потреба у свакодневном животу, као и могућност непосредног договарања и одлучивања о 

остваривању заједничких потреба и интереса. 
 

Члан 9. 
 

 Нова месна заједница образује се спајањем две или више постојећих месних заједница 

или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница у нову месну 

заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више 

постојећих месних заједница. 

 Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја уколико се 

извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју друге месне 

заједнице. 

 Предлог из става 1. овог члана подноси се Градском већу. 
 

Члан 10. 
 

 Предлог за образовање нове, промену подручја или укидање месне заједнице могу 

поднети: 

    - најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи,  

путем грађанске иницијативе  у складу са законом и Статутом града.  

    - најмање 1/3 одборника у Скупштини Града, и 

    - Градско веће. 

 Иницијативу за образовање, промену подручја или укидање месне заједнице 

овлашћеним предлагачима из претходног става могу дати збор грађана или савет месне 

заједнице са подручја на које се иницијатива односи и градоначелник.   

Предлог за образовање нове, односно промену подручја или укидање месне заједнице 

садржи елементе из члана 9. став 2. и 3. ове одлуке, а нарочито подручје (опис по улицама или 

другим ознакама), број становника, непосредне заједничке интересе грађана, просторну, 

инфраструктурну и урбанистичку повезаност), а ако бирачи подносе предлог и списак грађана 

са бирачким правом са својеручним потписом и јединственим матичним бројем грађана. 

 О предлогу из става 1. овог члана Скупштина града је дужна да одлучи у року од 60 

дана од дана пријема. 

Члан 11. 
 

  Ако Скупштина града прихвати предлог за образовање нове, промену подручја или 

укидање месне заједнице доноси одлуку о прибављању мишљења грађана са бирачким правом 

са подручја на које се предлог односи да ли су ''за'' или ''против'' предлога који се предлаже, 

референдумом или давањем писане изјаве. 

             Мишљење о предлогу из претходног става ће се затражити и од савета месне заједнице 

кад он није иницијатор предлога.  

  Одлуком о прибављању мишљења грађана утврђује се начин изјашњавања грађана, 

питање о коме се спроводи изјашњавање, подручје на којем се спроводи изјашњавање и време 

изјашњавања.Посебном одлуком одређују се органи за спровођење изјашњавања и утврђивање 

резултата изјашњавања грађана.  

  Мишљење се сматра датим када се за њега изјасни већина бирача који су гласали. 

  Ако Скупштина града не прихвати предлог за образовање нове, односно промену 

подручја или укидање месне заједнице обавестиће о томе предлагача. 

  О образовању, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује  Скупштина града 

већином гласова од укупног броја одборника. 



            Одлуком из става 1. овог члана у складу са законом и овом одлуком утврђује се 

нарочито: назив и подручје месне заједнице, послови месне заједнице, органи и поступак 

избора, организација и рад органа, начин одлучивања, средства за рад, јавност рада и 

обавештавање грађана, правне последице  образовања нове или укидања месне заједнице, 

односно промене подручја месне заједнице и друга питања од значаја за рад месне заједнице. 
 

 

 III   ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 

Члан 12. 
 

              Месна заједница у складу са законом и Статутом града разматра питања која се односе 

на стварање бољих услова живота у месној заједници у области: 

1) комуналног уређења и опремања, 

2) уређења и одржавања насеља, 

3) заштите и унапређења животне средине, 

4) развоја пољопривреде, 

5) обављања комуналних услуга, 

6) старања о социјалној заштити необезбеђених становника, 

7) одржавања културних и спортских манифестација и 

8) других питања од значаја за грађане са подручја месне заједнице. 

            У оквиру области из претходног става месна заједница обавља послове у вези: 

             - изградње, развоја и унапређења саобраћајне, комуналне и друге инфраструктуре  

(путеви, улице, тротоари, јавна расвета, електрична, водоводна, канализациона мрежа, гробља и 

др.); 

            -  просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице; 

            - заштите и унапређења животне средине, екологије и одржавања комуналне хигијене; 

             - уређења и одржавања јавних и зелених површина, изворишта, приобаља река и 

земљишта поред путева;               

            -  реализације програма за које се средства обезбеђују самодоприносом; 

            - дравственог просвећивања становника и подизања нивоа здравствене културе и опште 

хигијене; 

            - стварања услова за здравствену и ветеринарску заштиту; 

            - бриге о деци (укључујући стварање услова за рад предшколских установа и основних 

школа); 

            - социјалног збрињавања старих и угрожених лица,  

            - заштите становника и материјалних добара од елементарних непогода и организовање 

отклањања или ублажавања последица; 

            - организовања хуманитарних активности; 

            - културно-уметничких, спортских и рекреативних активности грађана и обезбеђивању 

просторних, финансијских и организационих услова за њихово одржавање; 

            - остваривања других заједничких потреба грађана на простору месне заједнице, у 

складу са законом,  одлуком о оснивању и Статутом града.      

            У обављању послова месна заједница покреће иницијативе, организује активности 

грађана у складу са законом и актима града, сарађује са органима Града, јавним предузећима и 

установама, привредним друштвима и предузетницима, грађанима и другим месним 

заједницама, удружењима грађана, организацијама и другим институцијама кад су инвеститори 

или су надлежни за планирање, изградњу и одржавање објеката или извођење других 

активности у месној заједници. 

Члан 13. 
 

              У вршењу послова месна заједница: 

- покреће иницијативе надлежним органима за уређивање одређених питања и 

измену прописа из надлежности Града;  

- покреће иницијативе за доношење и измену планских аката; 

- организује активности грађана и организација у реализацији послова и програма 

рада месне заједнице; 

- организује зборове грађана и учествује у реализацији референдума и покретању 

грађанске иницијативе. 



Члан 14. 
 

     Скупштина града, у складу са законом и Сататутом града, може свим или појединим 

месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Града, уз 

обезбеђивање за то потребних средстава, а нарочито: 

      -  изградњу и одржавање некатегорисаних путева у складу са програмима и актима 

органа Града; 

      - стварање услова за уређење и одржавање сеоских гробаља, јавних чесми и сл.; 

                - задатке и послове у спровођењу пописа становништва, спровођења референдума,  

давања писане изјаве грађана, спровођење анкете и јавне расправе;  

      - одржавање одређених инфраструктурних објеката; 

      - одржавање објеката на којима право коришћења има месна заједница, и 

                  - друге послове у складу са законом, овом одлуком, Статутом и другим актима Града. 

            Град пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова у складу са одлуком о буџету и другим актима Града. 

            За обављање одређених послова из надлежности градских управа,  посебно у вези са 

остваривањем права грађана, градоначелник може, на предлог начелника градских управа, 

одредити начин и место њиховог вршења.  

  Надзор над извршавањем поверених послова и послова градских управа у месним 

заједницама врше надлежни органи Града у складу са законом и Статутом града. 
 

 

IV   СРЕДСТВА ЗА РАД  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 15. 
 

  Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из: 

1. средстава утврђених одлуком о буџету Града, 

2. средстава која грађани обезбеђују самодоприносом уведеним за подручје месне 

заједнице, 

3. прихода које месна заједница оствари својом активношћу, 

4. средстава која грађани непосредно удружују за остваривање програма месне 

заједнице, 

5. средстава која се пренесу месним заједницама за обављање поверених послова, 

6. донација и других средства у складу са законом. 

  Месна заједница доноси финансијски план, у року утврђеном одлуком Скупштине 

града, на који сагласност даје Градоначелник у складу са одлуком о буџету. 
 

Члан 16. 
 

 Месна заједница има имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као 

и права и обавезе. 

   Месна заједница има право коришћења на непокретностима у јавној својини Града које 

су јој дате на коришћење у складу са законом, статутом и другим актима Града. 

  Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља, 

користи и располаже у складу са законом, актима града и статутом месне заједнице. 
 

 

Члан 17. 
 

    О коришћењу имовине и другим правима на стварима на којима месна заједница има 

право коришћења одлучује савет месне заједнице у складу са законом, статутом и другим 

актима Града. 

V   ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 18. 
 

   У месној заједници као представнички орган грађана образује се орган управљања - 

савет месне заједнице.  

             У месној заједници се могу формирати и други органи за посебне намене, на предлог 

савета или збора грађана месне заједнице..Одлуком о образовању органа месне заједнице, коју 

доноси савет месне заједнице, утврђују се састав, начин избора и надлежност органа.  
 



1. Активно и пасивно бирачко право 
 

Члан 19. 
 

    Право да бира и буде биран у савет месне заједнице има пунолетан, пословно 

способан држављанин Републике Србије са пребивалиштем на подручју месне заједнице. 

    Члан и кандидат за члана савета месне заједнице не може бити одборник Скупштине 

града ни лице именовано на функцију од стране Скупштине града, као ни лице које је би 

чланством у савету месне заједнице било у сукобу интереса. 
 

               2.  Савет месне заједнице 
 

 

 

Члан 20. 

    Савет месне заједнице: 

          1)  доноси статут месне заједнице; 

         2)  доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

         3)  бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице; 

        4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на 

подручју месне заједнице; 

       5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности 

месне заједнице; 

       6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града; 

       7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом града, 

актом о оснивању месне заједнице или другим прописима Града.  

  Савет месне заједнице може образовати савете, комисије, одборе и друга радна тела 

ради реализације послова које врши. 
 

 

               3. Расписивање избора за савет месне заједнице 
 

 

 

Члан 21. 
 

              Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног 

гласања на основу општег и једнаког изборног права. 

   Изборе за чланове савета расписује председник Скупштине града у месним 

заједницама у којима мандат члановима савета истиче пре одржавања избора. 

   Чланови савета месне заједнице бирају се на период од 4 године. 

   Избор чланова Савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној 

јединици. 

   Број чланова савета месне заједнице уређује се статутом месне заједнице у складу са 

Статутом града и овом одлуком. 

   Број чланова савета месне заједнице утврђује се сразмерно броју бирача месне 

заједнице: 

1) до 500 бирача од 5 до 7 чланова савета месне заједнице;  

2) од 501 до 1.000 бирача од 7 до 9 чланова савета месне заједнице; 

3) од 1.001 до 1300 бирача од 9 до 11 чланова савета месне заједнице; 

4) од 1301 до 2000 бирача од 11 до 13 чланова савета месне заједнице; и 

5) преко 2000 бирача од 13 до 15 чланова савета месне заједнице. 

              Изузетно, број чланова савета месне заједнице може бити већи или мањи у оквиру 

распона из претходног става ако савет месне заједнице оцени да то захтевају број и различита 

насељеност појединих делова месне заједнице, организација рада у савету месне заједнице 

(распоред задужења чланова и сл.) или други оправдани разлози. 
 

                                                           Члан 22. 
 

 

                Одлуком о расписивању избора за чланове савета месне заједнице одређује се дан и 

време одржавања избора, дан од кога почињу да теку рокови за вршење изборних радњи и рок 

за предају изборних листа кандидата. 

                Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 30 дана ни 

више од 45 дана. 

                Одлука о расписивању избора објављује се у ''Службеном листу града Чачка''.                



                О одлуци о расписивању избора за чланове савета месне заједнице грађани се 

обавештавају на порталу - Избори у месним заједницама званичне интернет презентације Града 

www.cacak.org.rs, на огласној табли у месној заједници, а могу се обавестити и преко 

електронских медија. 

                 Обавештење о одлуци о расписивању избора за чланове савета месне заједнице 

истовремено је и позив бирачима за учешће на изборима. 

                Расписивање избора за чланове савета месне заједнице се може одложити ако нису 

испуњени технички, организациони или кадровски услови или постоје други оправдани разлози 

за одлагање избора. 

                                                     4. Органи за спровођење избора 
 

Члан 23. 

               Органи за спровођење избора су: 

1. Градска комисија за изборе у месним заједницама и  

2. Бирачки одбор.  

                                                            Члан 24. 
 

             Градска комисија за изборе у месним заједницама има председника и 4 члана, који имају 

заменике. 

              Градску комисију за изборе у месним заједницама именује Скупштина Града на мандат 

од 4 године, по правилу, из реда запослених у градској управи. Комисија има секретара и 

заменика секретара. 

             Председник и секретар Градске комисије за изборе у месним заједницама и њихови 

заменици су дипломирани правници.  

              Градска комисија за изборе у месним заједницама:  

               - припрема обрасце за кандидовање чланова савета месне заједнице у року од 5 дана од 

дана расписивања избора и ставља их на располагање предлагачима кандидата објављивањем 

на званичној интернет презентацији Града www.cacak.org.rs;  

               -  доноси упутство за спровођење избора којим се ближе уређује поступање учесника у 

изборном поступку у складу са овом одлуком; 

               - утврђује правила о саставу и раду бирачког одбора на спровођењу гласања и 

утврђивању резултата гласања на бирачком месту; 

               - одређује и на званичној интернет презентацији града објављује број, назив и адресе 

бирачких места; 

                 - на предлог свог радног тела у месној заједници или самостално решењем именује 

председника и чланове бирачког одбора и њихове заменике за бирачко место на подручју месне 

заједнице,  

                - припрема изборни материјал (решења о образовању бирачких места и именовању 

бирачких одбора, обрасце: записника о примопредаји изборног материјала, записника о раду 

бирачког одбора, контролног листа, потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, 

записника радног тела Градске комисије за изборе у месним заједницама о утврђивању укупних 

резултата избора у месној заједници и друге обрасце; припрема гласачке листиће, збирну листу 

кандидата и др.); 

               -  организује техничке припреме за спровођење избора; 

               - објављује на званичној интернет презентацији Града укупан број бирача месне 

заједнице на дан закључења бирачког списка и коначан број бирача на 72 часа пре дана гласања 

само по захтеву за упис, брисање или промену у закљученом бирачком списку;   

               - проглашава изборне листе, 

               - доноси закључке којим се налаже отклањање неправилности у изборним листама;  

               -  решава о приговорима учесника у изборном поступку; 

               -  поништава изборе у случају утврђене неправилности; 

               -  спроводи поновне, превремене и допунске изборе, у складу са овом одлуком; 

               - планира и стара се покрићу трошкова за спровођење избора у складу са планираним 

средствима у буџету града;  

               - решењем утврђује укупне резултате избора за чланове савета месне заједнице; 

                -  подноси председнику Скупштине града укупан извештај о спроведеним изборима и 

објављује га и доставља у складу са овом одлуком;  

               - води евиденцију трајања мандата савета месних заједница;  

http://www.cacak.org.rs/
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               - доноси пословник о раду; и 

               -  врши друге послове утврђене овом одлуком. 

           Градска комисија за изборе у месним заједницама користи печат округлог облика који у 

спољашњем кругу садржи речи: ''Република Србија'' и ''Град Чачак'', једну испод друге, у 

унутрашњем кругу речи: ''Градска комисија за изборе у месним заједницама'', а у средини 

печата назив седишта комисије: ''Чачак''. 

Члан 25. 
 

Градска комисија за изборе у месним заједницама може образовати радно тело у 

месној заједници за обављање појединих техничких и помоћних радњи ради спровођења избора 

на подручју месне заједнице, у зависности од броја бирача, броја бирачких места или 

удаљености месне заједнице од седишта комисије. 

             Чланове радног тела у саставу председник и два члана и њихове заменике именује 

Градска комисија за изборе у месним заједницама, на предлог савета месне заједнице или 

самостално, из реда грађана који имају бирачко право и пребавилиште на територији месне 

заједнице, са мандатом до завршетка избора у месној заједници.  
 

Члан 26. 
 

              Радно тело Градске комисије за изборе у месним заједницама:  

                - на подручју месне заједнице објављује одлуку о расписивању избора за чланове 

Савета месне заједнице, 

                - прима изборне листе предлога кандидата за чланове савета месне заједнице од 

овлашћеног лица предлагача, проверава да ли су сачињене и поднете у складу са одредбама ове 

одлуке и на прописаном обрасцу и на то указује подносиоцу изборне листе, а потом их, без 

одлагања доставља Градској комисији за изборе у месним заједницама ради проглашења,  

                 - предлаже Градској комисији за изборе у месним заједницама кандидате за чланове 

бирачког одбора одмах по одређивању бирачких места и решење о њиховом именовању 

доставља члановима бирачког одбора,  

                 - прима изборни материјал и материјал за уређење бирачког места од Градске 

комисије за изборе у месним заједницама и Градске управе и доставља га бирачком одбору,  

                  - обавештава благовремено кориснике простора у којима су одређена бирачка места о 

одржавању избора за чланове савета месне заједнице, 

                 - прима приговоре учесника у изборном поступку и доставља их Градској комисији за 

изборе у месним заједницама на решавање, уколико приговори нису непосредно достављени 

Градској комисији за изборе у месним заједницама,  

                 - сачињава и Градској комисији за изборе у месним заједницама доставља записник о 

резултатима избора за чланове савета месне заједнице,  

                - објављује на огласној табли месне заједнице решење Градске комисија за изборе у 

месним заједницама о коначним резултатима избора у месној заједници, 

                 - доставља новоизабраним члановима савета и сазивачу конститутивне седнице савета 

месне заједнице решење Градске комисије за изборе у месним заједницама о додели мандата 

члана савета месне заједнице, 

                - обавља и друге послове утврђене овом одлуком.  

              Радно тело у спровођењу избора за савет месне  заједнице, поред ове одлуке, примењује 

упуства, правила и друге акте Градске комисија за изборе у месним заједницама.  

               Градска комисија за изборе у месним заједницама може непосредно обављати послове 

радног тела, ако оно није образовано или нe обавља радње у складу са овом одлуком. 
 

Члан 27. 
 

              Бирачки одбор има председника и 2 члана и њихове заменике које, на предлог свог 

радног тела или самостално именује Градска комисија за изборе у месним заједницама из реда 

бирача месне заједнице, најкасније 5 дана пре дана одржавања избора. 

             Бирачки одбор:  

               - преузима изборни материјал и материјал за уређење бирачког места од радног тела 

Градске комисије за изборе у месним заједницама или непосредно од те комисије;  

               - уређује и припрема за гласање бирачко место у заједници са радним телом Градске 

комисије за изборе у месним заједницама и представницима градске управе, надлежне за 

послове месне самоуправе; 



              - непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања;  

               - утврђује резултате избора и изборни материјал предаје радном телу Градске комисије 

за изборе у месним заједницама или непосредно тој комисији; 

               - обавља и друге послове одређене актима Градске комисија за изборе у месним 

заједницама. 

               Замену члана бирачког одбора Градска комисија за изборе у месним заједницама или 

овлашћено лице комисије може, из оправданог разлога, вршити најкасније пре почетка гласања 

на изборима за чланове савета месне заједнице, на захтев члана бирачког одбора или на предлог 

радног тела Градске комисије за изборе у месним заједницама. 
 

 

Члан 28. 
 

               Градска комисија за изборе у месним заједницама, радна тела Градске комисије за 

изборе у месним заједницама и бирачки одбор раде искључиво у сталном саставу. 

                Представници група грађана и бирача подносилаца проглашених изборних листа 

кандидата за чланове савета месне заједнице могу непосредно или преко овлашћеног лица 

пратити рад Градске комисија за изборе у месним заједницама, радног тела те комисије и 

бирачког одбора, као и гласање и утврђивање резултата гласања. 
 
 

Члан 29. 
 

               Ако председник или члан Градске комисија за изборе у месним заједницама, 

председник или члан радног тела те комисије или бирачког одбора, односно њихов заменик 

постане кандидат или предлагач кандидата за члана савета месне заједнице престаје му 

функција члана органа чији је члан. 

                Једно лице не може бити председник, члан или њихов заменик у два или више органа 

за спровођење избора за чланове савета месне заједнице, а ако је то случај престаје му чланство 

у органу у који је касније именован. 

Члан 30. 
 

 

               Градска комисија за изборе у месним заједницама, градској управи надлежној за 

послове месне самоуправе без одлагања доставља податке и акта од значаја за спровођење 

избора, из члана 31. ове одлуке.  

 

Члан 31. 
 

                Надлежна градска управа за послове месне самоуправе и ажурирање бирачког списка: 

- на порталу - Избори у месним заједницама, званичне интернет презентације Града 

www.cacak.org.rs благовремено објављује обрасце за кандидовање и друга изборна акта Градске 

комисија за изборе у месним заједницама;  

- врши проверу бирачког права кандидата за чланове савета месне заједнице,  бирача 

месне заједнице који су потписима дали подршку изборној листи и чланова бирачког одбора и 

њихових заменика; 

- закључује бирачки списак месне заједнице 15 дана пре одржавања избора и, у складу 

са законом, прибавља извод из бирачког списка за свако бирачко место;                            

-   на захтев подносиоца изборне листе, кандидата за члана савета месне заједнице или 

бирача месне заједнице врши упис, брисање или промену података у бирачком списку 

најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора; 

- на порталу - Избори у месним заједницама, званичне интернет презентације Града 

www.cacak.org.rs објављује податке о изборима: назив и подручје месне заједнице, датум 

расписивања и одржавања избора, број бирача месне заједнице на дан расписивања избора, 

укупан број бирача на дан закључења бирачког списка (15 дана пре дана одржавања избора) и 

коначан број бирача (72 часа пре дана одржавања избора); број чланова савета месне заједнице 

утврђен статутом месне заједнице и највећи број предложених кандидата за чланове савета на 

изборној листи; број потписа бирача потребан за подршку изборној листи кандидата, рок за 

предају изборне листе, податке о бирачком месту, проглашеним листама кандидата и збирној 

изборној листи са назнаком предлагача кандидата; изборну листу која је освојила највише 

гласова; упутства, правила, решења, извештаје и друге податке и акта од значаја за спровођење 

избора;  
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- пружа стручну и административну помоћ Градској комисији за изборе у месним 

заједницама у: организацији избора, припреми образаца и нацрта аката у поступку 

кандидовања, достављања аката електронским путем или путем поште, гласања, утврђивања и 

објављивања резултата гласања и остваривању заштите изборног права учесника у изборном 

поступку;  

- обезбеђује потребан број гласачких кутија, паравана, канцеларијски и други материјал 

за спровођење избора, и 

- врши друге послове утврђене овом одлуком. 
 
 

                             5. Кандидовање 

Члан 32. 
 

                 Листу кандидата за чланове савета месне заједнице, до укупног броја чланова савета 

који се бира, може да предложи група грађана који имају изборно право и чије је пребивалиште 

на подручју месне заједнице (бирачи) и регистроване политичке странке или коалиције 

политичких странака. 

                У месним заједницама до 500 бирача групу грађана чини најмање 3 бирача, у месним 

заједницама од 501 до 1300 бирача групу грађана чини најмање 5 бирача, а у месним 

заједницама преко 1300 бирача групу грађана чини најмање 7 бирача. 

                У име политичке странке листу кандидата подноси лице овлашћено статутом странке 

или посебним пуномоћјем овлашћеног лица странке, а у име коалиције странака лице  

овлашћено коалиционим споразумом који се прилаже уз изборну листу кандидата. 

                 Кад се предлажу пет или више кандидата на листи треба да буде заступљена најмање 

једна трећина кандидата мање заступљеног пола. 

                Код предлагања кандидата предлагач је дужан да бавезно води рачуна о равномерној 

заступљености  подручја месне заједнице, односно реона ако су у месној заједници одређени.      

                 Предлагање кандидата за чланове савета месне заједнице врши се на обрасцу изборне 

листе који прописује Градска комисија за изборе у месним заједницама. 
 

Члан 33. 
 

                 Изборна листа кандидата садржи: 

                -  ознаку и назив обрасца изборне листе;  

                - назив или слоган групе грађана, политичке странке или коалиције политичких 

странака подносиоца изборне листе, а може садржати име и презиме носиоца изборне листе, 

ако је одређен. Кад изборну листу подноси група грађана то се мора назначити испред назива 

групе грађана и њен назив не може садржати назив регистроване политичке странке нити 

упућивати на назив политичке странке или коалиције политичких странака; 

                - потпис сагласности да буде носилац листе и ЈМБГ носиоца изборне листе, кад је 

одређен; 

                - предлог кандидата за чланове савета месне заједнице, са именом и презименом, 

занимањем, јединственим матичним бројем грађана, адресом пребивалишта и својеручним 

потписом кандидата да је сагласан са кандидатуром и коришћењем његових личних података у 

изборном поступку;  

                - потписе бирача који су подржали кандидатуру и дали сагласност за коришћење 

њихових личних података у изборном поступку;  

                - овлашћење за лице које је група грађана, политичка странка или коалиција 

политичких странака овластила да врши радње у изборном поступку;   

                 -  име и презиме, јединствени матични број грађана и потписе чланова групе грађана, 

односно овлашћеног лица политичке странке или коалиције политичких странака;  

                - време пријема изборне листе које попуњава прималац изборне листе; и 

                -  напомену Градске комисија за изборе у месним заједницама да се подаци: о броју 

чланова савета месне заједнице који се бира, утврђеног у статуту месне заједнице, броју 

чланова групе грађана која може поднети изборну листу у складу са чланом 32. став 2. ове 

одлуке, броју и полу кандидата који се предлажу у складу са чланом 32. став 4. ове одлуке, 

укупном броју бирача месне заједнице на дан расписивања избора и најмањем броју бирача који 

дају подршку кандидатима на изборној листи из члана 34. став 1. ове одлуке, објављују на 

порталу - Избори у месним заједницама, званичне интернет презентације Града 

www.cacak.org.rs. 
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Члан 34. 
 

               Подршку изборној листи кандидата потписима дају: у месним заједницама до 200 

бирача најмање 10 бирача; у месним заједницама од 201 до 400 бирача најмање 15 бирача; у 

месним заједницама од 401 до 600 бирача најмање 20 бирача; у месним заједницама од 601 до 

1000 бирача најмање 25 бирача; у месним заједницама од 1001 до 1500 бирача најмање 30 

бирача, у месним заједницама од 1501 до 2000 бирача најмање 35 бирача; у месним заједницама 

од 2001 до 3000 бирача најмање 45 бирача и у месним заједницама са преко 3000 бирача 

најмање 50 бирача.  

              Број бирача месне заједнице се утврђује према стању у јединственом бирачком списку 

на дан расписивања избора и објављује на порталу - Избори у месним заједницама, званичне 

интернет презентације Града www.cacak.org.rs. 

               Веродостојност потписа кандидата за чланове савета месне заједнице, носиоца изборне 

листе  и бирача који подржавају изборну листу на изборној листи потписима потврђују чланови 

групе грађана, овлашћено лице политичке странке, односно коалиције политичких странака 

који подносе изборну листу, а у додатку изборне листе аутентичност потписа бирача потписом 

потврђује лице које подносилац листе овласти за предају листе.  

               Надлежна градска управа за ажурирање дела јединственог бирачког списка за град 

Чачак по службеној дужности врши проверу пребивалишта и изборног права бирача чланова 

групе грађана предлагача кандидата, кандидата за чланове савета месне заједнице и бирача који 

су дали подршку кандидатури.  

              На изборној листи може бити највише три кандидата више од броја чланова савета 

утврђен статутом месне заједнице.Један предлагач може поднети само једну изборну листу. 

              Чланови групе грађана, носилац изборне листе, као и овлашћено лице политичке 

странке, односно коалиције политичких странака за предају изборне листе могу бити кандидати 

за чланове савета месне заједнице, ако испуњавају и остале услове утврђене овом одлуком.    

              Грађанин који има изборно право у месној заједници може бити кандидат само на 

једној изборној листи, потписом може дати подршку кандидатима само на једној изборној 

листи и може бити члан само једне групе грађана која подноси изборну листу. 

             Ако је грађанин кандидат на две или више изборних листа или је дао подршку двема 

или више изборним листама, односно члан је више група грађана, важи се кандидатура, потпис  

подршке и чланство у групи грађана на изборној листи која је раније проглашена. 
 

Члан 35. 
 

             Листа кандидата за чланове савета месне заједнице подноси се Градској комисији за 

изборе у месним заједницама непосредно, на  писарници у седишту Градске управе у Чачку или 

преко радног тела комисије у седишту месне заједнице, с тим да у сваком случају Градској 

комисији за изборе у месним заједницама стигне најкасније 15 дана пре дана одржавања избора. 

На изборној листи прималац попуњава и потписује време пријема, а подносиоцу листе издаје 

потврду о пријему листе на његов захтев.  

             Изборна листа и списак бирача који дају подршку изборној листи се предају у писаном 

облику (са потписима кандидата и бирача), а списак бирача који дају дају подршку изборној 

листи, наведених по азбучном реду презимена, у електронском облику (на CD или DVD) са 

њиховим подацима из обрасца изборне листе, у формату који одреди Градска комисија за 

изборе у месним заједницама. 

Члан 36. 
 

            Листу кандидата за чланове савета месне заједнице која испуњава прописане услове 

Градска комисија за изборе у месним заједницама ће прогласити решењем. Решење о 

проглашењу се одмах доставља овлашћеном лицу подносиоца изборне листе на мејл адресу и 

објављује на порталу - Избори у месним заједницама, званичне интернет презентације Града 

www.cacak.org.rs. 

             Ако изборна листа кандидата садржи неправилности због којих се не може прогласити 

Градска комисија за изборе у месним заједницама доноси одмах закључак којим обавештава 

подносиоца листе, на начин из претходног става, да неправилност отклони у року од 48 часова.                

            Кад је подносилац изборне листе предложио већи број кандидата од броја утврђеног у 

члану 34. став 5. ове одлуке или је предложио кандидата који не испуњава услове према 

одредбама ове одлуке, а прикупио је довољан број потписа подршке бирача, наложиће му се 
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закључком да у року из претходног става уреди изборну листу у погледу броја кандидата који 

испуњавају услове, уз потпис на листи овлашћеног лица подосиоца изборне листе.У овом 

случају подносилац изборне листе нема право на предлагање новог кандидата за члана савета 

месне заједнице, али може, ако рок из члана 35. став 1. ове одлуке није протекао, поднети нову 

изборну листу.     

             Ако неправилност не буде отклоњена или изборна листа није уређена у року из става 2. 

овог члана, Градска комисија за спровођење избора у месним заједницама ће одбити 

проглашење листе кандидата и решење о одбијању доставити овлашћеном лицу подносиоца 

изборне листе, на начин из става 1. овог члана.  

           Неблаговремено поднету листу кандидата за чланове савета месне заједнице Градска 

комисија за изборе у месним заједницама ће одбацити и решење о томе доставити подносиоцу 

листе на начин из става 1. овог члана.   

           Ако у току поступка кандидовања не буде проглашених листа кандидата или на 

проглашеним листама не буде предложено онолико кандидата колико се укупно бира чланова 

савета месне заједнице, избори се неће одржати. У том случају Градска комисија за изборе у 

месним заједницама ће у року за утврђивање збирне изборне листе донети решење о 

обустављању поступка избора чланова савета месне заједнице.и учеснике у изборном поступку 

обавестиће објављивањем решења на порталу - Избори у месним заједницама, званичне 

интернет презентације Града www.cacak.org.rs и председника Скупштине града на начин из 

члана 48. став 1. ове одлуке. 

Члан 37. 
 

                Градска комисија за изборе у месним заједницама, у року од 5 дана од истека рока за 

предају изборне листе, утврђује збирну изборну листу за избор чланова савета месне заједнице 

у којој, по редоследу проглешења изборних листа, наводи називе изборних листа са именом и 

презименом носица изборне листе, ако је одређен и именом и презименом, годином рођења, 

занимањем и местом пребивалишта свих кандидата на листи. 

                Збирна изборна листа истог или најкасније наредног дана објављује се на порталу - 

Избори у месним заједницама званичне интернет презентације Града www.cacak.org.rs и уз 

остали изборни материјал доставља радном телу Градске комисије за изборе у месним 

заједницама или непосредно бирачком одбору. 

               На захтев овлашћених представника подносиоца изборних листа и кандидата за 

чланове савета месне заједнице, Градска комисија за изборе у месним заједницама омогућава 

увид у проглашене изборне листе у року од 2 дана од истека рока за предају изборне листе. 

                Подносилац изборне листе може повући изборну листу, а кандидат на изборној листи 

може одустати од кандидатуре најкасније до утврђивања збирне изборне листе. У случају 

одустанка од кандидатуре, као и у случају да из других разлога кандидату престане то својство, 

предлагач који га је предложио губи право на предлагање другог кандидата. 

               Градска комисија за изборе у месним заједницама може, самоиницијативно или на 

образложен захтев учесника у изборном поступку, отклонити сваки недостатак или грешку 

садржану у подацима изборне листе или збирне изборне листе која не утиче на пуноважност 

проглашене  изборне листе, као и констатовати престанак својства кандидата за члана савета 

месне заједнице, најкасније пре предаје изборног материјала свом радном телу, односно 

бирачком одбору у месној заједници.  

               Приликом кандидовања, објављивања изборне листе кандидата и збирне изборне 

листе, спровођења и објављивања резултата избора поступа се у складу са Законом о заштити 

података о личности.   
 

                                6. Спровођење избора 
 

                            Изборни материјал 

Члан 38 
 

                Градска комисија за изборе у месним заједницама доставља свом радном телу за 

бирачки одбор у  месној заједници или непосредно бирачком одбору ако радно тело није 

образовано или не врши функцију, изборни материјал из члана 24. став 4. алинеја 6. ове одлуке, 

а надлежна градска управа материјал за уређење бирачког места, најкасније 24 часа пре дана 

одржавања избора. 
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               Изборни материјал се, по правилу доставља у седишту Градске комисије за изборе у 

месним заједницама, а изузетно у седишту месне заједнице. 
 

 Бирачка места 

Члан 39. 
 

                Избори за чланове савета месне заједнице, по правилу, одржавају се на гласачком 

месту у објекту седишта месне заједнице. 

                Бирачко место одређује се за гласање најмање 100, а највише 2.500 бирача. 

                Изузетно, бирачко место се може одредити за гласање мање од 100 бирача, ако би, 

због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима гласање на 

другом бирачком месту било знатно отежано.  

                У решењу о одређивању бирачког места одређује се: број бирачког места, назив 

бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком 

месту. 

                 Кад се, поред објеката из става 1. овог члана, одређују  и други објекти за бирачка 

места, она морају бити у просторији у јавној својини града, а само изузетно у просторији у 

приватној својини. 

                Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана савета 

месне заједнице или члана његове породице. 

                Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде 

приступачно особама са инвалидитетом. 

                Градска комисија за изборе у месним заједницама утврђује и на званичној интернет 

презентацији Града www.cacak.org.rs на порталу – Избори у месним заједницама, објављује 

бирачка места најкасније 15 дана пре дана одржавања избора. 

                У погледу уређења бирачких места сходно се примењују одредбе прописа о избору 

народних посланика.  
  

                            Одржавање избора 

Члан 40. 
 

                 Избори се, по правилу, одржавају недељом, у времену које не може бити краће од 12 

часова.  

                 Градска комисија за изборе у месним заједницама упутством о спровођењу избора и 

правилима о раду бирачког одбора ближе уређује поступак спровођења избора, изборни 

материјал, материјал за уређење бирачког места, поступак гласања и рад бирачког одбора на 

утврђивању резултата избора за чланове савета месне заједнице.  
 

 

                         Гласачки листић 

Члан 41. 

              Гласачки листић садржи:  

1) назив месне заједнице чији се чланови савета бирају,  

2) датум одржавања избора; 

3) број чланова савета који се бира; 

4) редни број и назив изборне листе (назив групе грађана, односно политичке странке 

или коалиције политичких странака подносиоца изборне листе, укључујући носиоца 

изборне листе ако је одређен) и име и презиме, занимање и годину рођења првог 

кандидата за члана савета месне заједнице на листи, по редоследу проглашења 

изборне листе; 

5) напомену да се гласа само за једну изборну листу заокруживањем редног броја 

испред назива листе; 

6) печат Скупштине Града чији је председник расписао изборе. 
 

 

                      Гласање 

Члан 42. 
  

              Бирачи се на изборима за чланове савета месне заједнице изјашњавају заокруживањем 

редног броја испред назива изборне листе. Важећим се сматра и гласички листић на коме је 

заокружено: назив изборне листе, име носиоца изборне листе, име и презиме првог кандидата 

на листи или заједно више наведених података. 
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               Непопуњен гласачки листић, гласачки листић који је попуњен тако да се не може у 

потпуности утврдити за коју изборну листу је бирач гласао, као и гласачки листић на коме је 

заокружено више изборних листа, сматра се неважећим.  
 

 

                    Утврђивање резултата гласања 
 

 

Члан 43. 
  

              По завршеном гласању бирачки одбор затвара бирачко место. 

               На основу извода из бирачког списка бирачки одбор утврђује укупан број бирача који 

су гласали. 

               Бирачки одбор утврђује резултате гласања и то: 

                - број употребљених гласачких листића, 

                - број неважећих гласачких листића, који се стављају у посебан запечаћен омот са 

назнаком да се ради о неважећим гласачким листићима, 

                - број важећих гласачких листића, који се стављају у посебан запечаћен омот са 

назнаком да се ради о важећим гласачким листићима, 

   -  број гласова који су добиле поједине изборне листе. 
 

 

Члан 44. 
 

               За чланове савета месне заједнице изабрани су кандидати са изборне листе која је 

добила највећи број гласова, до укупног броја чланова савета, под условом да је на изборе 

изашао најмање број бирача неопходан за одржавање збора грађана месне заједнице, утврђен 

Статутом града. 

Ако на изборној листи која је добила највећи број гласова има мање кандидата од 

укупног броја чланова савета који се бира изабрани су по редоследу и кандидати са листе која је 

следећа по броју добијених гласова, до попуне укупног броја чланова савета месне заједнице. 

Кад две или више изборних листа имају исти највећи број добијених гласова мандати 

за чланове савета се додељују тим листама у једнаком броју. Ако тај број има остатак, број 

мандата заокружен на први наредни цео број припада изборној листи која има већи број 

кандидата, а ако је број кандидата исти припада изборној листи која је раније проглашена.   
 

 

 

Члан 45. 
 

             Бирачки одбор доставља радном телу Градске комисије за изборе у месним заједницама 

записник о утврђивању резултата избора и целокупан изборни материјал одмах по завршетку 

гласања, а радно тело утврђује на записник укупне резулате избора и целокупни изборни 

материјал предаје Градској комисији за изборе у месним заједницама најкасније до 12 часова 

наредног дана од дана затварања бирачких места.Кад радно тело Градске комисије за изборе у 

месним заједницама не  врши  функцију или није именовано бирачки  одбор записник о 

утврђивању резултата гласања и  изборни материјал предаје непосредно Градској комисији за 

изборе у месним заједницама.  

             Градска комисија за изборе у месним заједницама у року од 10 дана по достављању 

изборног материјала саставља посебан записник о утврђивању укупних резултата избора и 

решењем утврђује изабране чланове савета месне заједнице. 

             Извештај о целокупним резултатима избора Градска комисија за изборе у месним 

заједницама подноси председнику Скупштине града, доставља надлежној градској управи ради 

објављивања на порталу - Избори у месним заједницама, званичне интернет презентације Града,  

објављује у ''Службеном листу Града Чачка'' и истиче на огласним таблама у месним 

заједницама у којима су одржани избори, у року од 5 дана од дана утврђивања укупних 

резултата  избора.  

              Ради конституисања новоизабраног савета месне заједнице у складу са овом одлуком 

изабраним члановима савета се доставља решење о избору за чланове савета месне заједнице 

преко радног тела Градске комисије за изборе у месним заједницама, а ако оно није образовано 

или не врши функцију преко најстаријег новоизабраног члана савета месне заједнице. 

              Подносиоци листе кандидата, кандидати и бирачи имају право на увид у изборни 

материјал у року од 5 дана од дана одржаних избора.  
 

 

 



                             7. Заштита изборног права 
                

 

Члан 46. 
 

                 Бирач, кандидат за члана савета месне заједнице и предлагач изборне листе кандидата 

за чланове савета месне заједнице има право да поднесе приговор Градској комисији за изборе у 

месним заједницама због неправилности у поступку кандидовања и спровођења избора и 

утврђивања и објављивања резултата избора. 

                Приговор се  подноси  непосредно Градској комисији за спровођење избора у месним 

заједницама на писарници Градске управе у Чачку или преко радног тела те комисије у месној 

заједници, у  року  од  24  часа  од  часа када је донета одлука, односно извршена радња или 

учињен пропуст. 

               Градска комисија за изборе у месним заједницама донеће решење у року од 48 часова 

од пријема приговора и доставити га подносиоцу приговора. 

              Ако Градска комисија за изборе у месним заједницама усвоји приговор, поништиће 

одлуку или радњу. 

              Решење комисије је коначно. Против решења комисије може се покренути управни 

спор пред Управним судом у складу са прописима који уређују поступак заштите права у 

изборном поступку. 
 

                        8. Поновни избори   

 

Члан 47. 
  

           Поновни избори за чланове савета месне заједнице спроводе се ако Градска комисија за 

изборе у месним заједницама поништи изборе због неправилности у спровођењу избора. 

           Ако се избори пониште на поједином бирачком месту, гласање се понавља само на том 

бирачком месту, о чему Градска комисија за изборе у месним заједницама доноси решење. 

            На бирачком месту на коме је избор поништен, избори се понављају у року од најмање 7, 

а највише 15 дана од дана доношења решења из претходног става. 

           Ако се избори за савет месне заједнице не одрже или се на изборима не изабере најмање 

две трећине чланова савета, Градска комисија за изборе у месним заједницама о томе 

обавештава председника Скупштине града који расписује поновне изборе за све чланове савета 

у року од 15 дана од дана неодржаних или непотпуних избора и избори се одржавају у року који 

не може бити дужи од 45 дана од дана расписивања избора.  

           У случају избора најамање две трећине укупног броја чланова савета месне заједнице 

савет се може конституисати и пуноважно радити док не наступе услови за допунске изборе из 

члана 57. став 2. ове одлуке или савет буде распуштен из разлога наведених у члану 59. ове 

одлуке. 

 
 

                         9. Превремени избори 
 

Члан 48. 
 

           Кад престане мандат најмање половини чланова савета месне заједнице пре истека 

времена на који су изабрани, а нема више кандидата којима се може доделити мандат за избор 

већине чланова савета или нико од преосталих кандидата не прихвата мандат, на основу 

писаног извештаја председника Савета месне заједнице о престанку мандата чланова савета, 

Градска комисија за изборе у месним заједницама о томе обавештава председника Скупштине 

града који, у року од 15 дана од дана пријема обавештења, расписује изборе за све чланове 

савета месне заједнице, који се одржавају у року не дужем од 45 дана од дана расписивања 

избора. 

          Превремени избори расписују се и у случају распуштања савета месне заједнице из 

разлога наведених у члану 59. ове одлуке. 

          До избора новог савета месне заједнице лице овлашћено за располагање средствима месне 

заједнице може предузимати радње по већ донетим одлукама, започетим пословима и доспелим 

обавезама који не трпе одлагање, осим у случају распуштања савета месне заједнице када те 

послове обавља повереник Града.  
 

 

 

 



                          10.  Продужење мандата 
 

 

Члан 49. 
 

           До избора новог савета месне заједнице постојећи савет месне заједнице наставља са 

радом, осим у случају распуштања савета и именовања повереника Града. 

 

                          11.  Средства за спровођење избора 
 

 

Члан 50. 
 

            Средства за спровођење избора за савете месних заједница планирају се у буџету Града. 

            Средства за спровођење избора користе се за набавку и штампање изборног материјала,          

набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала, уређење бирачких места, 

превозничке, ПТТ и друге услуге, а могу се користити и за друге намене у складу са одлуком о 

буџету Града. 

           Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Градске комисија  за 

изборе у месним заједницама. 

             Административно-техничку подршку спровођењу избора обезбеђује надлежна градска 

управа за послове месне самоуправе. 
 

 

        12.  Конституисање и рад савета месне заједнице 
 

 

Члан 51. 
 

             Савет месне заједнице конституише се у року од 15 дана од дана објављивања резултата 

избора, ако су на изборима изабрани сви или већина чланова савета. 

            Изузетно, савет месне заједнице може се конституисати у року од месец дана од дана 

одржавања избора за чланове савета месне заједнице, ако постоје оправдани разлози који 

онемогућавају раније одржавање конститутивне седнице. 

            Прву конститутивну седницу савета месне заједнице сазива председник савета из 

претходног сазива и седницом председава до избора председника савета месне заједнице.Ако 

председник претходног сазива савете месне заједнице не сазове седницу новог савета месне 

заједнице, седницу сазива најстарији изабрани члан савета који председава седницом до избора 

председника савета месне заједнице. 

            На конститутивној седници савета месне заједнице, тајним гласањем бира се председник 

савета месне заједнице, већином гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице. 

 Савет месне заједнице је конституисан избором председника савета месне заједнице. 

            На истој или наредној седници савета месне заједнице могу се, јавним или тајним 

гласањем, бирати заменик председника савета, секретар, благајник и друга лица са посебним 

овлашћењима и задужењима у савету месне заједнице. 

 Примопредаја дужности претходног и новоизабраног савета месне заједнице врши се на 

записник од стране претходног и новоизабраног председника савета месне заједнице. 
 

 

Члан 52. 

 

   Председник савета месне заједнице: 

 - представља и заступа месну заједницу и савет месне заједнице и финансијски је 

наредбодавац месне заједнице за извршење финансијског плана. 

           -  одговоран је за законитост рада савета месне заједнице, 

           -  организује рад савета, 

           -  сазива, предлаже дневни ред и председава седницама савета, 

           - потписује акта донета на савету месне заједнице, 

           - стара се о јавности рада,  

           - сазива и председава збором грађана или овлашћује друго лице да председава, 

           - наредбодавац је за исплату средстава месне заједнице,  

           - извршава одлуке савета и стара се о извршавању одлука органа Града или збора 

грађана, 



           - врши и друге послове утврђене статутом месне заједнице у складу са законом, актом о 

оснивању месне заједнице, статутом и другим актима Града. 

   Заменик председника савета месне заједнице замењује председника у случају његове 

одсутности или спречености. 

Члан 53. 
 

   Савет месне заједнице може пуноважно да ради ако седници присиствује већина од 

укупног броја чланова. 

            Одлуке савета месне заједнице се доносе већином гласова присутних чланова савета, а 

већином гласова укупног броја чланова савета доноси се одлука о: 

                 - измени или допуни статута месне заједнице; 

                 - иницијативи за образовање, промену подручја или укидању месне заједнице; 

                 - инвестиционим улагањима у месној заједници; 

                 - иницијативи за увођење самодоприноса за подручје месне заједнице или дела месне 

заједнице;  

                 - фининсијском плану и годишњем финансијском извештају месне заједнице;  

                 - избору председника и заменика председника савета месне заједнице; 

                 -  разрешењу чланова савета са посебним задужењем;  

                 - заснивању и престанку радног односа, односно другом радноправном ангажовању 

лица у месној заједници, и 

                 - другим питањима утврђеним статутом месне заједнице.  

 
 

Члан 54. 
 

            Пословником о раду савета месне заједнице ближе се уређује сазивање и рад савета 

месне заједнице, у складу са Статутом града и овом одлуком.  
 

 

13. Престанак мандата 

          

Члан 55. 
  

            Члану савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран: 

1) доношењем одлуке о распуштању Савета месне заједнице; 

            2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању 

од најмање шест месеци; 

3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности; 

4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице; 

5) престанком држављанства Републике Србије; 

6) ако наступи смрт члана Савета месне заједнице; 

7) подношењем оставке. 

           Члану савета месне заједнице мандат престаје даном када савет месне заједнице 

констатује оставку, а у осталим случајевима даном наступања случаја.  

           Члан савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници савета, а између 

две седнице подноси је у форми писане изјаве. 

           Члан савета може опозвати дату оставку до њеног констатовања од стране савета месне 

заједнице, али не после расписивања избора за чланове савета месне заједнице. 
 

 

                    14. Додела мандата новом члану савета месне заједнице 
 

 

 

Члан 56. 
 
 

          Кад члану савета месне заједнице престане мандат пре истека времена на који је изабран 

савет месне заједнице извештава о томе Градску комисију за изборе у месним заједницама која 

мандат додељује првом наредном кандидату који није добио мандат са изборне листе која је 

добила највећи број гласова, под условом да кандидат и даље испуњава услове за члана савета 

месне заједнице утврђене овом одлуком и који да писану изјаву да прихвата мандат. Ако на тој 

листи више нема кандидата или нема кандидата који прихвата мандат, мандат се додељује на 

начин утврђен у члану 44. став. 2. и 3. ове одлуке. 
 



                      15. Допунски избори 

Члан 57. 
 

 

          Ако најмање једној трећини чланова савета месне заједнице престане мандат пре истека 

времена на које су бирани, наступањем случаја из члана 55. став 1. тачка 2) до 7) ове одлуке, а 

нема других кандидата којима се може доделити мандат или нико од преосталих кандидата не 

прихвата мандат, по обавештењу савета месне заједнице о престанку мандата чланова савета и 

предлогу Градске комисије за изборе у месним заједницама, председник Скупштине града 

расписује допунске изборе за недостајући број чланова савета, у року од 15 дана од пријема 

обавештења о престанку мандата, под условом да није покренут поступак за распуштање савета 

месне заједнице из разлога наведених у члану 59. став 1. ове одлуке.  

          Допунски избори за недостајући број чланова савета спроводе се по одредбама ове одлуке 

за избор чланова савета месне заједнице. 

           Члану савета месне заједнице изабраном на допунским изборима мандат траје до истека 

мандата члану савета коме је престао мандат. 

          Допунски избори се неће спроводити ако би у истом року наступили услови за 

расписивање редовних или превремених избора. 
 

 

 

                             16.  Разрешење члана савета са посебним задужењем  
 

 

Члан 58. 
 

          Савет месне заједнице може разрешити председника, заменика председника и другог 

члана савета са посебним задужењем из разлога утврђених у статуту месне заједнице.  

           Предлог за разрешење  председника, заменика председника савета или другог лица са 

посебним задужењима, савету месне заједнице подноси најмање 1/3 чланова савета, у писаној 

форми, са образложењем. 

          Председник савета дужан је да седницу савета, на којој ће се одлучити о предлогу за 

разрешење, сазове и седница се одржи у року од 10. дана од дана пријема предлога, а уколико  

то не учини, седницу савета месне заједнице може сазвати заменик председника или члан 

савета, представник потписника предлога за разрешење у складу са пословником о раду савета.  

           О предлогу за разрешење се одлучује тајним гласањем, већином гласова од укупног броја 

чланова савета месне заједнице. 

 

  17.  Распуштање савета месне заједнице 
 

 

Члан 59. 
  

 

           Савет месне заједнице може се распустити ако: 

       1) не заседа дуже од три месеца; 

       2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за 

чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке; 

       3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком скупштине Града. 

          Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина Града на предлог органа 

Градског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

          Предлог из претходног става подноси се на основу образложеног извештаја надлежне 

градске управе која обавља послове месне самоуправе, односно послове рачуноводства 

материјалног и финансијског пословања месне заједнице и надзора над законитошћу рада и 

аката месне заједнице и наменског коришћења средстава, кад се оцени да је то неопходно за 

обезбеђење законитог рада месне заједнице. Иницијативу за утврђивање предлога могу дати 

радна тела или комисије месне заједнице, грађани месне заједнице, градоначелник, одборници 

Скупштине града, као и институције које поседују потребне податке. 

 Председник  Скупштине града расписује изборе за савет месне заједнице у року од 15 дана 

од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања 

избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.  



  До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице 

обавља повереник Града кога, на предлог градоначелника, именује Скупштина града, 

истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице. 
 
 
 
 

           18.  Надзор грађана над радом савета месне заједнице 
 

 

Члан 60. 
 

            Грађани месне заједнице врше надзор над радом савета месне заједнице разматрањем на 

збору грађана извештаја о раду и пословању месне заједнице, постављањем питања савету 

месне заједнице, обавештавањем о активностима месне заједнице путем огласне табле, билтена 

и саопштења, постављањем  питања и захтева за информације од јавног значаја, подношењем 

представки органима Града који врше надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице, а 

могу иницирати образовање посебног органа (одбора, комисије) за контролу законитости рада у  

Месној заједници. 
 

 
 

   19.  Надзор органа Града над законитошћу рада и аката месне заједнице 
 

 

Члан 61. 
 

  Надзор над законитошћу рада месне заједнице, у оквиру своје надлежности, у Граду 

врше органи утврђени Статутом града и овом одлуком. 

    Кад на указивање градске управе која обавља послове месне самоуправе, односно 

послове рачуноводства материјално–финансијског пословања месне заједнице, Градско веће 

сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са Уставом или законом покренуће 

поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице пред Уставним судом, 

а градоначелник ће обустави од извршења општи акт решењем које ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу Града Чачка''. 

            Ако на писано указивање градске управе из претходног става Градско веће сматра да 

општи акт месне заједнице није у складу са статутом, одлуком о оснивању месне заједнице или 

другим прописом Града, указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих 

мера. 

            Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима Градског већа, градоначелник ће 

поништити општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу даном објављивањем у 

''Службеном листу Града Чачка''. 

            Решења о обустави од извршења из става 2. овог члана престаје да важи ако Градско 

веће у року од пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и 

законитости општег акта месне заједнице. 

            Градско веће које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице, на 

указивање градске управе из става 2. овог члана или другог органа, предложиће градоначелнику 

обустављање финансирања активности месне заједнице у којима се финансијска средства не 

користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом. 
 

 

 
 

VI    ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

 
 

Члан 62. 
 

 

           Грађани у месним заједницама одлучују о заједничким интересима и потребама: 

1. референдумом, 

2. на збору грађана, 

3. подношењем иницијативе. 

 
 
 

Члан 63. 
 

 Начин одлучивања  грађана у месним заједницама и учешће грађана у другим видовима 

изјашњавања (анкета, јавна расправа, писана изјава) уређује се Статутом града, у складу са 

законом. 

 

 



                           VII  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОДРУЧЈА 
 
 

Члан 64. 
 

 

                        Месне заједнице које су основане на сеоском подручју Града Чачка су : 

1. Месна заједница Атеница - за насељено место Атеница, 

2. Месна заједница Кулиновци - за насељено место Кулиновци, 

3. Месна заједница Придворица- за насељено место Придворица, 

4. Месна заједница Јездина - за насељено место Јездина, 

5. Месна заједница Бечањ  - за насељено место Бечањ, 

6. Месна заједница Вујетиници - за насељено место Вујетинци, 

7. Месна заједница Бресница – за насељено место Бресница, 

8. Месна заједница Горичани – за насељено место Горичани, 

9. Месна заједница Качулице – за насељено место Качулице, 

10. Месна заједница Горња Трепча – за насељено место Горња Трепча, 

11. Месна заједница Горња Горевница – за насељено место Горња Горевница, 

12. Месна заједница Доња Трепча – за насељено место Доња Трепча, 

13. Месна заједница ''Јован Курсула'' Доња Горевница - за насељено место 

Доња Горевница, 

14. Месна заједница Заблаће – за насељено место Заблаће, 

15. Месна заједница Вапа – за насељено место Вапа, 

16. Месна заједница Балуга /Трнавска/ – за насељено место Балуга /Трнавска/, 

17. Месна заједница Јежевица – за насељено место Јежевица, 

18. Месна заједница Бањица – за насељено место Бањица, 

19. Месна заједница Липница –за насељено место Липница, 

20. Месна заједница Катрга – за насељено место Катрга, 

21. Месна заједница Коњевићи – за насељено место Коњевићи, 

22. Месна заједница Балуга /Љубићска/–за насељено место Балуга /Љубићска/, 

23. Месна заједница Лозница – за насељено место Лозница, 

24. Месна заједница Љубић - за насељено место Љубић, 

25. Месна заједница Милићевци – за насељено место Милићевци, 

26. Месна заједница Миоковци – за насељено место Миоковци, 

27. Месна заједница Мрчајевци – за насељено место Мрчајевци, 

28. Месна заједница Мојсиње – за насељено место Мојсиње, 

29. Месна заједница Станчићи – за насељено место Станчићи, 

30. Месна заједница Остра – за насељено место Остра, 

31. Месна заједница Овчар Бања – за насељено место Овчар Бања, 

32. Месна заједница Парменац – за насељено место Парменац, 

33. Месна заједница Риђаге – за насељено место Риђаге, 

34. Месна заједница Паковраће – за насељено место Паковраће, 

35. Месна заједница Међувршје – за насељено место Међувршје, 

36. Месна заједница Петница – за насељено место Петница, 

37. Месна заједница Премећа – за насељено место Премећа, 

38. Месна заједница Пријевор – за насељено место Пријевор, 

39. Месна заједница Видова – за насељено место Видова, 

40. Месна заједница Прељина – за насељено место Прељина, 

41. Месна заједница Ракова – за насељено место Ракова, 

42. Месна заједница Соколићи – за насељено место Соколићи, 

43. Месна заједница Прислоница – за насељено место Прислоница, 

44. Месна заједница  Рајац- за насељено место Рајац, 

45. Месна заједница Брезовица – за насељено место Брезовица 

46. Месна заједница Рошци – за насељено место Рошци, 

47. Месна заједница Јанчићи- за насељено место Јанчићи, 

48. Месна заједница Врнчани – за насељено место Врнчани, 

49. Месна заједница Слатина – за насељено место Слатина, 

50. Месна заједница Кукићи – за насељено место Кукићи, 

51. Месна заједница Мршинци – за насељено место Мршинци, 



52. Месна заједница Жаочани – за насељено место Жаочани, 

53. Месна заједница Трнава – за насељено место Трнава, 

54. Месна заједница Виљуша – за насељено место Виљуша. 

55. Месна заједница Вранићи – за насељено место Вранићи, 

                              56. Месна заједница Трбушани образована у делу насељеног места Трбушани,         

                                   без подручја месне заједнице ''Лугови'' Чачак, утврђеног у ставу 2. тачка 13.  

                                 овог члана. 

               Месне заједнице основане на територији насељеног места Чачак и у насељима градског 

карактера су : 
 

             1. Месна заједница ''Свети Сава'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева 

страна границе КО Чачак и КО Лозница од улице Булевар ослободилаца Чачка до КО 

Кулиновци, лева страна границе КО Кулиновци и КО Чачак од границе КО Лозница до КО 

Атеница, лева страна КО Атеница од границе КО Кулиновци до Атеничке реке, лева страна 

Атеничке реке од КО Атеница низводно до ушћа у реку Западну Мораву, лева страна реке 

Западне Мораве од ушћа Атеничке реке узводно до улице Булевар ослободилаца Чачка и лева 

страна улице Булевар ослободилаца Чачка од Западне Мораве до Лозничке реке. 

            2.  Месна заједница ''Кључ'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева страна 

пруге Чачак – Краљево од пресека Лозничке реке са пругом Чачак – Краљево до улице Булевар 

ослободилаца Чачка, лева страна улице Булевар ослободилаца Чачка од пруге Чачак-Краљево 

до реке Западне Мораве, лева страна реке Западне Мораве од улице Булевар ослободилаца 

Чачка до ушћа Лозничке реке у реку Западну Мораву, укључујући и подручје са леве обале реке 

Западне Мораве до границе КО Чачак, лева страна Лозничке реке од њеног ушћа у реку Западну 

Мораву до пресека Лозничке реке са пругом Чачак-Краљево. 

 3.  Месна заједница ''Алваџиница'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева 

страна Лозничке реке од тачке пресека Лозничке реке са пругом Чачак-Краљево до улице 

Булевар ослободилаца Чачка, лева страна Булевара ослободилаца Чачка до пруге Чачак – 

Краљево, лева страна пруге Чачак - Краљево од улице Булевар ослободилаца Чачак до пресека 

Лозничке реке са пругом Чачак - Краљево.      
 

           4.  Месна заједница ''3. децембар'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева 

страна пруге Чачак-Краљево од тачке пресека Лозничке реке са пругом Чачак-Краљево до 

пролаза поред железничке колоније, даље лева страна границе са МЗ ''Стари град'': поред старе 

млекаре, солитера П+8, улице Трнавске до улице Страхињића бана, пролаза између стамбених 

објеката П+4 и приземних стамбених објеката, тј. пролазом  између к.п.бр.1029,1036 и 1020/1 до 

улице 9 Југовића, даље лева страна улице 9 Југовића до раскрснице код кафане ''Цар Лазар'', 

лева страна улице Цар Лазар од кафане ''Цар Лазар'' до улице Светозара Марковића, лева страна 

улице Светозара Марковића од улице Цара Лазара до улице 158, лева страна улице 158 од 

улице Светозара Марковића до улице Кнеза Васе Поповића, лева страна улице кнеза Васе 

Поповића од улице 158  до улице Обилићеве, лева страна улице Обилићеве од улице Кнеза Васе 

Поповића до улице Булевар ослободилаца Чачка, наставља путем према чачанском гробљу до 

границе КО Лозница, даље границом КО Лозница на исток до Лозничке реке, даље лева страна 

Лозничке реке до њеног пресека са пругом Чачак-Краљево. 
 

 5. Месна заједница ''Стари град'', Чачак на подручју унутар следећих граница: десна 

страна Лозничке реке узводно од ушћа у Западну Мораву до железничке пруге Чачак – 

Краљево, десна страна железничке пруге од Лозничке реке до пролаза поред железничке 

колоније и даље десном страном од границе са Месном заједницом «Кључ» -поред бивше 

млекаре, солитера П+8, тј. границом између к.п.бр.1013 и 1014, до улице Трнавске, десна страна 

улице Трнавске до улице Страхињића Бана, улицом Страхињића Бана према југу до пролаза 

између стамбених објеката П+4 и приземних стамбених објеката, тј. пролазом између к.п. бр. 

1029, 1036 и 1020/1 до улице 9 Југовића, даље десна страна улице 9. Југовића до раскрсница 

улица др Драгише Мишовића, улице Курсулине и Цара Лазара, десна страна улице Цара Лазара 

од улице др Драгише Мишовића до улице Кнеза Милоша, десна страна улице Кнеза Милоша од 

улице Цара Лазара до улице Војводе Степе, десна страна улице Војводе Степе од улице Кнеза 

Милоша до Градског бедема, десна страна Градског бедема од улице Војводе Степе до бедема 

испред Фудбалског стадиона ''Борац'', бедемом поред к.п.5420 КО Чачак до реке Западне 

Мораве, десна страна реке Западне Мораве до ушћа Лозничке реке у Западну Мораву. 
 



 6.  Месна заједница ''Парк'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева страна 

улице Немањине од улице Светозара Марковића до улице Кнеза Милоша, лева страна  улице 

Кнеза Милоша од улице Немањине до улице Драгомира Минића, лева страна границе са МЗ 

''Палилула'' од улице Драгомира Минића на запад поред к.п. 1477/1 и 1476/1 КО Чачак до улице 

Светог Саве, лева страна улице Светог Саве до улице Драгачевске, лева сграна улице 

Драгачевске до пролаза иза школе ''др Драгиша Мишовић'' пролазом од улице Драгачевске  

поред к.п.1468, 1467, 1466 и 1465/1 КО Чачак до улице Булевар Вука Караџића, лева страна 

улице Булевар Вука Караџића до улице Булевар ослободилаца Чачка, затим западном границом 

к.п.бр.6408, 6407,6396, 6397, 6392/1, 6392/2, 6392/3, 6392/5, 6392/6, 6392/7, 6392/8, 6392/12, 

6392/14, 6392/15, 6392/16, 6392/17, 6392/18, 6392/20, 6392/23/, које припадају Месним 

заједницама «Парк» до пута Чачак –Гуча, лева страна пута Чачак – Гуча до границе КО 

Лозница, лева страна од границе КО Чачак и КО Лозница до тромеђе чачанског гробља, КО 

Лозница и границе Месне заједнице ''3. децембар'', Чачак,  затим  границом југисточне стране 

чачанског гробља и границе Месне заједнице ''3. децембар'' Чачак до улице Обилићеве, леву 

страну улице  Обилићеве од чачанског гробља до улице Кнеза Васе Поповића, лева страна 

улице Кнеза Васе Поповића од улице Обилићеве до улице ''158'', лева страна улице ''158'' до 

улице Светозара Марковића,  лева страна улице Светозара Марковића до улице Немањине. 
 

 7.  Месна заједница ''Палилула'', Чачак на подручју унутар следећих граница: десна 

страна улице Кнеза Милоша од улице Војводе Степе до улице Цара Лазара, десна страна улице 

Цара Лазара од улице Кнеза Милоша до улице Светозара Марковића, десна страна улице 

Светозара Марковић од улице Цара Лазара до улице Немањине, десна страна улице Немањине 

од улице Светозара Марковића до улице Кнеза Милоша, десна страна улице Кнеза Милоша од 

улице Немањине до улице Драгомира Минића, од улице Драгомира Минића поред к.п. 1477/1 и 

1476/1 КО Чачак на запад до улице Светог Саве, десна страна улице Светог Саве до улице 

Драгачевске, десном страном улице Драгачевске до пролаза иза Основне школе ''Др. Драгиша 

Мишовић'' поред к.п. 1468, 1467, 1466 и 1465/1 КО Чачак до улице Булевар Вука Караџића,  

даље десном страном улице Булевар Вука Караџића до улице Радничке, десна страна улице 

Радничке од улице Булевар Вука Караџића до улице Милоша Ћосића, затим десном страном 

улице Милоша Ћосића до броја 3 и излази на север у правој линији на улицу Војводе Степе, 

даље десном страном улице Војводе Степе од кућног броја 179 до улице Владике Николаја 

Велимировића, затим граница наставља према северу од раскрсница улица Војводе Степе и 

Владике Николаја Велимировића до реке Западне Мораве границом к.п. бр. 5855/1, 5856, 

5855/2, 5854, 5843/1, 5853, 5849/1 и 5852, као границом између територија  месних заједница 

''Кошутњак'' и ''Палилула'', затим  низводно десном страном реке Западне Мораве до 

к.п.бр.5420, десна страна границе к.п. 5420 испред Стадиона ФК ''Борац'' од реке Западне 

Мораве до Градског бедема и десна страна Градског бедема од к.п.бр.5420 до улице Војводе 

Степе, десна страна улице Војводе Степе до улице Кнеза Милоша. 
 

             8.  Месна заједница ''Кошутњак'', Чачак на подручју унутар следећих граница: десна 

страна границе КО Чачак и КО Јездина од пута Чачак – Гуча према северу до реке Лупњаче, 

десна страна реке Лупњаче и границе Ко Чачак и Ко Бељина од КО Јездина до реке Западне 

Мораве, десна страна реке Западне Мораве низводно од КО Бељина до к.п. бр. 5849/1 КО Чачак, 

затим десна страна границе к.п. бр. 5852 и 5849/1, 5853, 5843/1, 5854, 5855/2, 5856 и 5855/1 од 

реке Западне Мораве до улице Војводе Степе, десна страна улице Војводе Степе до здравствене 

станице бр. 4, затим правом линијом скреће према југу на улицу Милоша Ћосића код броја 3, и 

даље до улице Радничке, затим десна страна улице  Радничке од улице Милоша Ћосића до 

Булевара Вука Караџића, десну страну Булевара Вука Караџића од улице Радничке до Булевара 

ослободилаца Чачка, затим границом к.п.бр. 6408, 6408, 6397, 6392/1, 6392/3, 6392/2, /које 

припадају Месним заједницама ''Парк''/ до пута Чачак-Гуча, десна страна од пута Чачак – Гуча 

до КО Јездина. 
 

 9. Месна заједница ''Бељина'', Чачак – на подручју насељеног места Бељина. 
 

           10. Месна заједница ''Љубић кеј'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева 

страна улице Миленка Никшића од реке Западне Мораве до улице Славка Крупежа, лева страна 

улице Славка Крупежа од улице Миленка Никшића до улице Видосава Колаковића, лева страна 

улице Видосава Колаковића од улице Славка Крупежа до границе КО Трбушани, лева страна 

границе КО Чачак и КО Трбушани од улице Видосава Колаковића до реке Западне Мораве, 



лева страна реке Западне Мораве низводно од границе КО Трбушани до улице Миленка 

Никшића, обухватајући све улице унутар описаног круга. 
 

           11. Месна заједница ''Сајмиште'', Чачак на подручју унутар следећих граница: лева страна 

реке Западне Мораве од улице Миленка Никшића низводно до границе КО Љубић, лева страна 

границе КО Чачак и КО Љубић од реке Западне Мораве до улице Булевар Танаска Рајића, лева 

страна улице Булевар Танаска Рајића  од границе КО Љубић до улице Миленка Никшића, лева 

страна улице Миленка Никшића до моста на реци Западној Морави, обухватајући све улице 

унутар описаног круга. 
 

           12. Месна заједница ''Танаско Рајић'' Чачак на подручју унутар следећих граница: десна 

страна улице Славка Крупежа од улице Миленка Никшића до улице Видосава Колаковића, 

десна страна улице Видосава Колаковића од улице Славка Крупежа до броја 24, даље на север 

до границе КО Трбушани, десна страна границе КО Чачак и КО Трбушани од улице Видосава 

Колаковића до КО Љубић, десна страна КО Чачак и КО Љубић од границе КО Трбушани до 

улице Ђорђа Томашевића и даље десна страна улице Ђорђа Томашевића од границе КО Љубић  

до раскрснице улица Миленка Никшића и Славка Крупежа. 
 

          13. Месна заједница ''Лугови'', Чачак у делу насељеног места Трбушани на подручју 

унутар следећих граница: од  улице Славка Крупежа на почетку КО Трбушани на север преко 

пруге Чачак-Пожега ка  путу за Ваљево, левом страном овог пута до ''Камене ћуприје'' одакле 

скреће лево и иде путем поред куће Ненадовића, силази у поток ''Мијатовац'', излази на пругу 

Чачак – Пожега поред Лазовића долапа, затим преко пруге, потоком ''Мијатовац'' до куће 

Марковића на путу Чачак – Пријевор, затим  десном страном овог пута ка Чачку до почетне 

тачке - границе између КО Чачак и КО Трбушани. 
 

 

VIII    САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА  

И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

 

Члан 65. 
 

          Месна заједница може да остварује сарадњу са другим месним заједницама на тероторији 

Града или територији друге општине или Града у областима од заједничког интереса. 
 
 

Члан 66. 
 

          Савет месне заједнице може сарађивати са хуманитарним и другим организацијама у 

интересу грађана месне заједнице. 
 
 

IX    ОДНОС ОРГАНА ГРАДА И ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 
 

Члан 67. 
 

 Органи Града сарађују са органима месне заједнице. 
 

 

 

Члан 68. 
 

 

 Градска управа које обавља послове месне самоуправе, односно евиденције материјално-

финансијског пословања месних заједница, прати рад органа месне заједнице и учествује у 

остваривању планова и програма рада месне заједнице. 
 
 

Члан 69. 
 

 

 Градске управе из претходног члана и органи месне заједнице су дужни да у току године, 

на захтев Градоначелника или другог органа надзора законитости рада и аката месне заједнице, 

у року од 15 дана од дана пријема захтева доставе писани извештај о раду и располагању 

средствима које је месна заједница добила из буџета или других извора за вршење изворних и 

поверених послова. 

Члан 70. 
 

 Ако орган месне заједнице у року из члана 69. ове одлуке не достави извештај или 

достави извештај који је непотпун, односно ако постоји основана сумња у тачност и исправност 

извештаја, као и ако орган месне заједнице не врши функције и послове утврђене законом, 

Статутом града и одлуком о оснивању месне заједнице, односно доноси незаконит општи акт, 

ненаменски троши средства или на други начин причињава штету, Скупштина града, Градско 



веће, односно градоначелник, у зависности од разлога, поступиће на начин утврђен у члану 59. 

став 3. и члану 61. став 2., 3., 4. и 6. ове одлуке. 
 

 

 

Члан 71. 
 

 Град пружа помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 

            Стручне послове на пружању помоћи из става 1. овог члана обавља Градска управа 

надлежна за послове месне самоуправе, односно евиденције финансијско-материјалног 

пословања месних заједница. 

 
 

X    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 72. 
 

  Савети месних заједница, изабрани у складу са прописима који су били на снази до 

ступања на снагу ове одлуке, настављају са радом до спровођења наредних избора за савете 

месних заједница. 

            Ступањем на снагу ове одлуке престају са радом надзорни одбори месних заједница. 

Документацију о раду надзорни одбор месне заједнице предаће на записник савету месне 

заједнице. 

Члан 73. 
 

              Избори за чланове савета месних заједница по одредбама ове одлуке спровешће се 

истовремено или накасније у року од 6 месеци од првих наредних избора за одборнике 

Скупштине града. 

             Изузетно, избори за чланове савета месне заједнице који је распуштен или је најмање 

половини чланова савета престао мандат спровешће се у року утврђеном у члану 59. став 4., 

односно члану 48. став 1. ове одлуке, осим ако се избори по овој одлуци спроводе у року из 

става 1. овог члана.  

                 Кад се избори са савет меснe заједницe одржавају у време одржавања избора за 

одборнике Скупштине града, народне посланике Народне скупштине Републике Србије или 

председника Републике Србије, Градска комисија за изборе у месним заједницама може од 

изборне комисије надлежне за спровођење тих избора затражити претходну сагласност да се 

избори за чланове савета месне заједнице одрже на бирачким местима и спроведу од стране 

бирачких одбора које та комисија одреди, односно именује.  
 

Члан 74 
 

   Месне заједнице из члана 64. ове oдлуке дужне су да усагласе своје статуте са Статутом 

града и овом oдлуком и донесу пословнике о раду у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке.                               

Члан 75. 
 

   У случају промена назива улица, кућних бројева и других објеката, овлашћује се 

Комисија за одређивање назива улица да изврши и у ''Службеном листу града Чачка'' објави 

усаглашавање назива улица, кућних бројева и других објеката садржаних у границама месних 

заједница. 

Члан 76. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о месној самоуправи на 

територији града Чачка  (''Службени лист града Чачка'', бр. 23/2012). 

 

Члан 77. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Чачка''.  

Скупштина Града Чачка 

Број: ________________ 

Датум: ______________ 
 

Председник Скупштине 



О б р а з л о ж е њ е 
 

          Правни основ за доношење нове Одлуке о месној самоуправи на територији Града Чачка 

(у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 74. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), који је чланом 

26.став 1. Закона о измена и допунама Закона о локалној самоуправи ''(Службени гласник 

Републике Србије'' бр.47/2018) измењен, и у коме је прописано да се актом о оснивању месне 

заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују послови које врши месна 

заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и 

других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад 

месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. Чланом 41. став 1. Закона о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи прописано је да су јединице локалне самоуправе 

обавезне да  ускладе своје статуте и друге опште акте са овим законом у року од девет месеци 

од ступања на снагу овог закона. Наведени Закон је ступио на снагу 28.06.2018. године 
 

         Наведеним и другим изменама и допунама Закона о локалној самоуправи извршене су 

одређене измене у погледу образовања, промене подручја, одлучивања и избора органа, као и 

одговорности за рад месних заједница, које су захтевале доношење нове Одлуке о месној 

самоуправи на територији града Чачка, а које су ближе објашњене у овом образложењу. 
 

         Предлогом Одлуке наведена питања уређују се за већ основане месне заједнице, као и за 

месне заједнице које се образују посебном одлуком (члан 1. предлога Одлуке), чиме се 

остварује континуитет већ основаних и евентуално новообразованих месних заједница.    
 

         Новина наведена у члану 25. Закона о изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи,  садржана у члану 10. предлога Одлуке о месној самоуправи на територији града 

Чачка, је да предлог за образовање, односно укидање месне заједнице, могу поднети најмање 

10% бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина 

одборника  и Градско веће, а у ставу 2. истог члана да иницијативу за подношење предлога 

могу покренути збор грађана и савет месне заједнице са подручја на које се иницијатива 

односи и градоначелник. Законом и предлогом Одлуке није мењано решење да Скупштина 

града о образовању, подручју за које се образују и укидању месних заједница одлучује 

већином гласова свих одборника (члан 9. став 1. предлога Одлуке), уз претходно прибављено 

мишљење грађана путем референдума или потписивања писане изјаве (члан 11. предлога 

Одлуке).     
 

        Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи нису утврђени послови 

месне заједнице, већ је, како је напред наведено, у члану 74. став 1. Закона о локалној 

самоуправи прописано да се они утврђују актом о оснивању месне заједнице, што се чини у 

члану 12., 13. и 14. предлога Одлуке. Ради се углавном о истим пословима које су месне 

заједнице и до сада обављале, са могућношћу да им поједине послове из своје надлежности 

повери град.  
 

        У новом ставу 2. члана 74. Закона о локалној самоуправи прописано је да ангажовање 

председника и чланова савета, као и других органа месне заједнице не подразумева стварање 

додатних финансијских обавеза месној заједници.То значи да измене закона не утичу на 

промену постојећег положаја чланова савета месне заједнице и увођење одређене накнаде за 

рад, већ само накнаде трошкова учињених у обављаању послова и то кад су за то обезбеђена 

средства, што су и досадашња решења наведена у статутима месних заједница. 
 

       У погледу средстава за рад месне заједнице (члан 15. – 17. предлога Одлуке) изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи нису учињене измене, тако да су и одредбе у предлогу 

Одлуке у овом погледу остале неизмењене у односу на досадашњу Одлуку. 
 

      Посебна пажња изменама Закона о локалној самоуправи посвећена је избору и одлучивању 

органа месне заједнице. Новина је да је у члану 74. став 3. наведеног Закона утврђено да је 

савет месне заједнице основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе, да 

се избори за савет месне заједнице спроводе по правилима непосредног и тајног гласања на 

основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању (став 4.), да изборе за 

савет месне заједнице расписује председник Скупштине града (став 5.) и да председника 



савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином гласова 

од укупног броја чланова савета месне заједнице (став 6.). То значи да се избор чланова савета 

месне заједнице више не може вршити на зборовима грађана, како је прописано важећом 

Одлуком о месној самоуправи на територији града Чачка. 
 

               У складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом града и према предложеној одлуци 

принципи на којима су засновани избори за савет месне заједнице су: 

              1) непосредно и тајно гласање на основу општег и једнаког изборног права (члан 21. став 

1. предлога Одлуке); 

              2) изборе расписује председник Скупштине града и одржавају се, по правилу, у исто време 

у месним заједницама у којима саветима истиче мандат пре одржавања избора (члан 21. став 2. 

предлога Одлуке); 

             3) изборни органи су: Градска комисија за изборе у месним заједницама коју бира 

Скупштина града и један или више бирачких одбора чије чланове именује Градска комисија за 

изборе у месним заједницама.Градска комисија за изборе у месним заједницама, на предлог савета 

месне заједнице или самостално, као своје помоћно тело може именовати радно тело за обављање 

појединих техничких послова на спровођењу избора за чланове савета месне заједнице на 

подручју месне заједнице, у зависности од броја бирача, броја бирачких места или удаљености од 

седишта комисије (члан 23. – 29. предлога Одлуке);  

             4) састав органа за спровођење избора је нестраначки и у сталном саставу, са правом 

представника подносиоца изборне листе да прате ток и утврђивање резултата избора (члан 24. 

ст.2. и 3. и члан 28. ст.2 предлога Одлуке); 

             5) избори се спроводе на једном или више бирачких места у зависности од броја бирача 

тако да на једном бирачком месту у извод из бирачког списка буде уписано, по правилу, не мање 

од 100 ни више од 2500 бирача, са изузецима у оправданим случајевима (члан 39. став 2. и 3. 

предлога Одлуке); 

             6) кандидовање се врши путем изборних листа чији образац прописује Градска комисија за 

изборе у месним заједницама (члан 24.ст.4.алинеја 1. и члан 32.став 6. предлога Одлуке); 

            7) кандидате за чланове савета месне заједнице могу предлагати исти субјекти који могу 

предлагати и кандидате за одборнике: групе грађана, регистроване политичке странке и коалиције 

политичких странака (члан 32. ст.1. предлога Одлуке).Број чланова групе грађана (од 3 до 7) 

одређен је сразмерно броју бирача месне заједнице (члан 32. став 2. предлога Одлуке); 

             8) за подршку изборној листи кандидата потребан је одређени број потписа подршке 

бирача са пребивалиштем на подручју месне заједнице сразмерно броју броја бирача месне 

заједнице  - од 10 до 50 потписа (члан 34. ст. 1. предлога Одлуке); 

             9) на гласачком листићу гласа се за изборне листе, а не за појединачне кандидате на листи 

(члан 42. ст.1. предлога Одлуке); 

          10) изабрани су сви кандидати са изборне листе која је добила највећи број гласова бирача 

(члан 44. ст.1. предлога Одлуке). 

         Предлогом Одлуке предвиђа се посебна врста већинског изборног поступка, тј. да се 

кандидовање и гласање на изборима за чланове савета месне заједнице врши путем изборних 

листа са кандидатима до броја чланова савета месне заједнице, а не путем предлагања и 

гласања за кандидате појединачно. Изборне листе могу предлагати групе грађана и 

регистроване политичке странке или коалиције странака (члан 32. – 37. предлога Одлуке), а не 

и бирачи појединачно. Сврха је да се бирачи удружују ради предлагања кандидата и 

прикупљања потписа подршке бирача, а не да то чине појединачно што је примерено једино у 

локалним самоуправама чије месне заједнице имају мали број бирача. Резултати избора се 

утврђују тако да листа која је освојила највише гласова добија све мандате за чланове савета 

месне заједнице (члан 44. став 1. предлога Одлуке). Следећа листа по броју освојених гласова 

допуњава чланове савета ако листа са највише гласова нема довољно кандидата за избор свих 

чланове савета (члан 44. став 2. предлога Одлуке) као и кад се врши допуна чланова савета 

због престанка мандата појединим члановима савета пре истека времена на које су бирани 

(члан 56. став 1. предлога Одлуке). 

         Основни смисао преложеног изборног поступка је да се приликом избора чланова савета 

месне заједнице бирачи определе за кандидате који су опредељени за тимски рад на 

остваривању интереса грађана на подручју на коме живе, који тим броји од 5-15 чланова, 

сразмерно броју бирача месне заједнице, а који је од стране бирача добио највећу подршку. 



Сврха је да се у конституисању и раду савета месне заједнице избегне могућа подела међу 

члановима савета, представницима различитих групација, што би, као и у досадашњој пракси, 

могло утицати на сазивање и рад савета месне заједнице. Овај предлог полази од става да су 

гласајући за листу у целини бирачи гласали за све кандидате на листи и определили се да сви 

кандидати са листе која добије највећи број гласова буду чланови савета месне заједнице. Због 

релативно малог броја чланова савета предност је дата јединству чланова савета са изборне 

листе која добије највећи број гласова бирача, а не подели мандата свим изборним листама 

које су освојиле одређени цензус, сразмерно броју гласова. Са становишта послова који се 

обављају у месној заједници евидентно је да без сложног и јединственог рада чланова савета 

месне заједнице, а пре свега сарадње са локалном самоуправом, месна заједница не може 

самостално много тога да уради. Осим тога, овим путем се постиже равномернија 

заступљеност подручја месне заједнице члановима савета, јер је обавеза сваког предлагача 

кандидата да води о томе рачуна код сачињавања изборне листе (члан 32. став 5. предлога 

Одлуке), док би код пропорцијалног изборног система поједини или већина делова месне 

заједнице могли остати без представника у савету месне заједнице.  

        Да би се обазбедила родна равноправност, као и равномерна заступљеност делова месне 

заједнице у савету месне заједнице, у члану  32. став 4. предлога Одлуке предложено је да кад 

се предлажу пет или више кандидата на листи (могуће је и мање) треба да буде заступљена 

најмање 1/3 кандидата мање заступљеног пола, а у ставу 5. истог члана да се код предлагања 

кандидата обавезно води рачуна о равномерној заступљености подручја месне заједнице, без 

обзира на број предложених кандидата.    

        Чланови савета месних заједница бирали би се, на редовним или превременим изборима 

(члан 48. став 1. предлога Одлуке) и даље на мандат од 4 године (члан 21. став 3. предлога 

Одлуке). Пошто је претходни избор чланова највећег броја савета месних заједница извршен 

крајем 2016. и 2017. године, предлог је да се први наредни избори одрже истовремено или 

најкасније у року од 6 месеци од одржавања првих наредних избора за одборнике Скупштине 

града (члан 73. став 1. предлога Одлуке) у зависности од обезбеђености услова. Изузетак су 

допунски избори због престанка мандата пре истека времена на које је бирана најмање 1/3 

чланова савета месне заједнице и то ако нема других кандидата за допуну чланова савета (члан 

57. став 2. предлога Одлуке). 

        Изборе за чланове савета месне заједнице спроводе: Градска комисија за изборе у 

месним заједницама и бирачки одбори чије су надлежности утврђене у члану 24. и 27. 

предлога Одлуке. Предлог је да чланове градске комисије за изборе у месним заједницама, као 

стручно оперативног тела за организацију и спровођење избора, чине, по правилу, запослени у 

градској управи, а да Градска комисија за изборе у месним заједницама, на предлог савета 

месних заједница или самостално у месним заједницама може образовати радна тела из реда 

бирача месне заједнице, као своје помоћно тело за обављање појединих техничких радњи на 

спровођењу избора у месним заједницама (члан 25. и 26. предлога Одлуке). Због 

транспарентности свих података у вези спровођења избора на порталу сајта Града (члан 31. 

предлога Одлуке) непотребан је проширени састав органа за спровођење избора, а овлашћени 

представници предлагача кандидата могу и непосредно пратити ток кандидовања и 

спровођења избора. Није предложено да изборе за чланове савета месних заједница спроводи 

Изборна комисија града, јер овај изборни орган према Закону о локалним изборима у сталном 

саставу чине представници одборничких група у Скупштини града, а у проширеном саставу 

представници предлагача кандидата за одборнике, као и у бирачким одборима, а циљ је да се 

организација спровођења избора за чланове савета месних заједница препусти запосленима у 

градској управи који поседују потребно знање и стручност, у највећој месри су упућени у рад 

са месним заједницама и да се избегне могућа политизација у раду органа за спровођења 

избора. Осим тога рад чланова Изборне комисије и бирачких одбора приликом избора 

одборника је плаћен, а рад изборних органа на спровођењу избора чланова савета, као и рад 

чланова савета је волонтерски (чланови Градске комисије за спровођење избора у месним 

заједницама коју именује Скупштина града из реда запослених Градске управе немају право на 

посебну накнаду у складу са чланом 3. став 2. Одлуке о накнади за вршење одборничке и 

друге дужности у органима и јавним службама града (''Службени лист града Чачка'', бр.4/08, 

9/08, 10/09 и 20/14).      



        Сви подаци о кандидовању и спровођењу избора објављивали би се на званичној интернет презентацији града Чачка www.cacak.org.rs – Порталу 

избори у месним заједницама. Средства за спровођење избора се обезбеђују у буџету града, а адмистративно-техничку подршку изборима пружа 

Градска управа надлежна за послове месне самоуправе (члан 31. и 50. став 4. предлога Одлуке).  

        Пример могућег изгледа портала са подацима о кандидовању и избору чланова савета месних заједница: 

 

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 

(Члан 31. Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка  

''Службени лист града Чачка'', бр.__/__) 

 

      Обрасци за кандидовање                    Упутство за спровођење избора         Правила о раду бирачких одбора         Извештај о изборима за чланове савета месних заједница 
 

Ред. 

бр. 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

 

 

 

 

Подручје 

МЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Број  

чланова  

Савета  

Месне 

 заједнице 

 

(утврђен 

Статутом 

месне 

заједнице) 

 

 

 

 

 

Датум 

распи-  

сивања 

 избора 

 

 

 

 

 

Датум  

одржавања  

избора: 

Број бирача месне заједнице  

Ко може  

поднети  

изборну 

 листу  
 

(са бројем кандидата  

до укупног броја  

чланова савета МЗ) 

Број 

 потписа 

 бирача  

потребан 

 за  

подршку  

изборној 

 листи  

Рок за 

предају 

изборне 

листе 

Бирачко  

место  

 

На дан  

распи- 

сивања 

избора 

На дан  

закључења 

бирачког  

списка 

 

 (15 дана  

пре дана 

одржавања 

 избора) 

На дан  

коначности 

бирачког  

списка  

 

(72 часа  

пре дана  

одржавања 

 избора) 

 

 

 

 

 

Бр. Назив  

 

 

1. 

Назив МЗ    

 

Одлуке 
 

Решења 

 

Изборне листе 
 

Збирна изборна 

листа 

    клик       
1. Група од најмање ___ 

(3/5/7) бирача са 

пребивалиштем на 

подручју МЗ; 

2. Регистрована 

политичка странка; 

3. Kоалиција 

регистрованих 

политичких странака. 

Најмање  

 ___  
потписа   

(10-50) 

 

 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7 
 

Изборна листа 

која је на 

изборима 

добила највише 

гласова 

          

 

 

2.              

 

Напомена: Изборна листа се предаје у писаном и електронском облику (на CD или DVD) непосредно Комисији града за изборе у месним заједницама на писарници у седишту Градске      

                    управе у Чачку,Ул. Жупана Страцимира бр.2.или преко радног тела комисије у месној заједници ако је радно тело образовано 

http://www.cacak.org.rs/


       Код кандидовања чланова савета месне заједнице предлог је да то могу да чине групе грађана и 

регистроване политичке странке и коалиције политичких странака, а не и грађани појединачно због 

великог броја бирача у највећем броју месних заједница и намери да се грађани самостално или кроз 

политичке странке чији су чланови удружују у предлагању кандидата за чланове савета месне заједнице 

на подручју на коме живе. При том се водило рачуна да предложени број чланова савета месне заједнице 

(члан 21. став 6. предлога Одлуке), број чланова групе грађана (члан 32.став 2. предлога Одлуке), и број 

бирача који потписима подржавају изборну листу (члан 34. став 1. предлога Одлуке) буде сразмеран 

броју бирача месне заједнице које ће представљати, а не броју кандидата на изборној листи, јер је 

примаран број бирача које ће представљати чланови савета, док је број кандидата на изборној листи  

ствар могућности предлагача да предложи укупан број кандидата и за то обезбеди потребне услове, пре 

свега довољан број потписа бирача који кандидатури дају подршку, а ствар је опредељења бирача да 

гласају за изборну листу која по броју и квалитету предложених кандидата ужива њихово 

поверење.Предлог је и да се на листи може предложити највише за три кандидата више од броја чланова 

савета месне заједнице који се бира да би листа која добије највише гласова имала и кандидате за замену 

чланова којима престане мандат пре истека времена на који су бирани ( члан 34.став 5., члан 36.став 4., 

члан 44.став 1. и члан 56. предлога Одлуке).  

       Кандидовање се врши на обрасцу који прописује Градска комисија за изборе у месним заједницама 

који садржи све податке (назив изборне листе, број чланова савета који се бира, број бирача месне 

заједнице, број потписа бирача који дају подршку изборној листи, потписе чланова групе грађана и 

овлашћење лицу за предају изборне листе (члан 33. предлога Одлуке), тако да предлагачу није потребно 

да прикупља више докумената. Предлог је и да веродостојност потписа бирача потврђују овлашћена лица 

за предају изборне листе, тако да не мора да се врши овера потписа код јавног бележника (члан 34. став 

3. предлога Одлуке). Надлежна Градска управа за ажурирање бирачког списка проверава бирачко право 

чланова групе грађана предлагача изборне листе, кандидата за чланове савета месне заједнице и бирача 

који дају подршку изборној листи (члан 34. став 4. предлога Одлуке). Изборна листа предаје се у писаном 

облику (са потписима кандидата и бирача који дају подршку) и у електронском облику (на CD или DVD) 

ради електронске провере испуњавања услова које треба да испуњавају кандидати и бирачи 

(пребивалиште, бирачко право и држављанство). 

      Предлог је да се гласање на изборима за чланове савета месне заједнице обавља на једном бирачком 

месту, по правилу у седишту месне заједнице (члан 39. став 1. предлога Одлуке), а у месним заједницама 

са преко 2500 бирача на два или више бирачких места (члан 39. став 2. предлога Одлуке), према решењу 

из Закона о избору народних посланика којим је прописано да на једном бирачком месту може да гласа 

највише 2500 бирача.  

       У наредној табели дат је број месних заједница са постојећим бројем чланова савета:  

 
 

Број чланова  

Савета МЗ 

Број савета МЗ  

са наведеним бројем 

 чланова Савета  

% од укупног броја 

Савета МЗ 

5 2 3% 

7 11 15,9% 

9 20 29% 

11 10 14,5% 

13 9 13% 

15 17 24,6% 
 

 

               Из претходне табеле видљиво је да нпр. месних заједница са максималних 15 чланова савета има 

17, а према предлогу из члана 21. став 6. предлога Одлуке требало би да их, саразмерно броју бирача 

(преко 2000), буде највише 13. Такође, месних заједница са 5 чланова савета има 2, а требало би да их, по 

истом критеријуму (до 500 бирача), има чак 25. У ставу 7. истог члана предлога Одлуке ипак је 

остављена резерва да изузетно број чланова савета месне заједнице може бити већи или мањи од 

препорученог броја из претходног става ако савет месне заједнице оцени да број и различита насељеност 

појединих делова месне заједнице, организација рада у месној заједници (подела ресора и сл,) или други 

оправдани разлози то захтевају.  
 

              Пример садржаја обрасца изборне листе са списком бирача који подржавају изборну листу 
који садрже податке према члану 33. предлога Одлуке: 



   Време пријема изборне листе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

_________ године у ____ часова  

 (попуњава и парафира прималац листе)   

__________________________________                          ГРАД ЧАЧАК                                                         

ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (назив месне заједнице) 
 
 

                                                      ПРЕДЛАГАЧ КАНДИДАТА 
  
                                    

                                       ____________________________________________________________________________________________________          (потпис носиоца изборне листе да је  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             сагласан да буде носилац листе) 

                                       _________________________________________________________________________________________________________                   
                                       (назив групе грађана, регистроване политичке странке или коалиције политичких странака                                             __________________________________ 

                                                                              и име и презиме носиоца изборне листе, ако је одређен)                                                                                  (ЈМБГ носиоца изборне листе) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           У ____________________________________  ДАНА _________________. ГОДИНЕ                                      
                                                                                                                                         (место)                                                                            (датум)                                                                                                                                                                                                                                       

Комисији града за спровођење избора у месним заједницама 
 

подноси Изборну листу 
 

за изборе за чланове Савета месне заједнице _______________________ 

расписане за ______ 20___. године. 
  

 

 

КАНДИДАТИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СУ: 
 

Ред. 

бр. Име и презиме кандидата Занимање 
Година 

рођења 
ЈМБГ 

Пребивалиште 
 

(место и адреса 

стана) 

Потпис кандидата 

којим прихвата 

кандидатуру 

и  даје сагласност за 

коришћење својих 

личних података у 

изборном поступку 

1. 
 

 

     

2. 
 

 

     

3. 
 

 

     

4. 
 

 

     

5. 
 

 

     

6. 
 

 

     

7. 
 

 

     

8. 
 

 

     

9. 
 

 

     

10. 
 

 

     

11. 
 

 

     

12. 
 

 

     

13. 
 

 

     

14. 
 

 

     

15. 
 

 

     

              Закључно са редним бројем _______ (_________________________________________________________). 
 

НАПОМЕНА: Подаци о броју чланова Савета  месне заједнице који се бира и колико се највише може предложити кандидата, као  и број чланова групе грађана са  

                                       изборним правом и пребивалиштем на подручју месне заједнице који могу поднети изборну листу објављују се на на порталу: Избори у месним  

                                         заједницама, сајта Града: www.cacak.org.rs  Кад се предлажу 5 или више кандидата најмање 1/3 кандидата мора бити мање заступљеног пола. 



  

 ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

ПОДРЖАВАЈУ ГРАЂАНИ (БИРАЧИ) МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 
 

Ред. 

бр. 

Име и презиме  грађанина/бирача 

са пребивалиштем на подручју 

месне заједнице  

ЈМБГ 
Пребивалиште (место) 

и адреса стана 

Потпис грађанина  

којим подржава листу кандидата и даје 

сагласност за коришћење својих личних 

података у изборном поступку. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36..     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

Закључно са редним бројем _________ ( _______________________________________________). 
 

 

ПРЕДЛАГАЧ КАНДИДАТА МОЖЕ ДОСТАВИТИ  ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ ДОДАТАКА ПОТПИСА БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ  ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА 

ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ОБРАСЦУ ДОДАТКА СА ИСТИМ ОДРЕДНИЦАМА КАО У ТАБЕЛИ. 
     

 ИЗБОРНА ЛИСТА И ДОДАТАК СА ПОТПИСИМА БИРАЧА КОЈИ ДАЈУ ПОДРШКУ ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ПИСАНОЈ ФОРМИ, А ЗАЈЕДНО  

  СА СПИСКОМ СВИХ БИРАЧА КОЈИ ДАЈУ ПОДРШКУ, НАВЕДЕНИХ ПО АЗБУЧНОМ РЕДУ ПРЕЗИМЕНА, И У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ НА CD ИЛИ DVD 
 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА, ПРИЈЕМ АКАТА И ВРШЕЊЕ ДРУГИХ РАДЊИ  

У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ПРЕДАЛАГАЧ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ОВЛАШЋУЈЕ: 
_____________________________________________,  _______________________________________,  ______________________________ 

                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ              ЗАНИМАЊЕ                                                                                   ЈМБГ 

      ______________________________________________________,    ____________________________, e-mail: __________________________ 
                      МЕСТО И АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА                                                                             МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН 

 

ПРЕДЛАГАЧ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА: 
 
 

(ПРЕДЛАЖЕ КАНДИДАТЕ, ПОТВРЂУЈЕ И ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА АУТЕНТИЧНОСТ ПОТПИСА: НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ (АКО ЈЕ ОДРЕЂЕН), КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, КАО И БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ И ДАЈУ САГЛАСНОСТ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СВОЈИХ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                                                              1.     ______________________________________________________,  ______________________________________    
                                                                                                                                      (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                         (ЈМБГ)                                                      (ПОТПИС) 
 

  
                                                                                                                      .... 
2._________________________________________________________________________________ 3.  ___________________________________________________________,_________________    
                       (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                           (ЈМБГ)                                       (ПОТПИС)                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                       (ЈМБГ)                           (ПОТПИС) 
 
                        

                                                                                                                         
 

4.  _________________________________________________________, ,____________________    5.    __________________________________________________________, _________________ 
                       (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                         (ЈМБГ)                                            (ПОТПИС)                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                         (ЈМБГ)                            (ПОТПИС) 
 
                        

                                                                                                                          
 

6.  _________________________________________________________, ,____________________   7.    __________________________________________________________, _________________ 
                       (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                         (ЈМБГ)                                            (ПОТПИС)                                        (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)                                         (ЈМБГ)                            (ПОТПИС) 
 

 

 
 

 

 

НАПОМЕНА: Изборну листу потписују чланови групе грађана, односно овлашћено лице политичке странке/ коалиције странака.Број бирача месне заједнице и најмањи број потписа бирача  

                               са пребивалиштем на подручју месне заједнице који дају подршку изборној листи објављују се на порталу: Избори у месним заједницама, сајта Града: www.cacak.org.rs           



ДОДАТАК бр. ____ 
 

 

ПОТПИСА БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) 

 

КОЈУ ПОДНОСИ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________,                       

                                                                          (НАЗИВ ГРУПЕ ГРАЂАНА, РЕГИСТРОВАНЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ИЛИ КОАЛИЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА) 

 

НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА _____________________________________________ ГОДИНЕ: 

                                                                                                                                                                             (ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА) 

 

      Наставља се са следећим редним бројем бирача из изборне листе кандидата, односно претходног додатка. 
 
 

Ред. 

бр. 

Име и презиме бирача са 

подручја месне заједнице 
ЈМБГ 

Пребивалиште  

(место и адреса стана) 

Потпис грађанина  

којим подржава листу кандидата и даје 

сагласност за коришћење својих личних 

података у изборном поступку) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Закључно са редним бројем _________ ( _______________________________________________). 
 

АУТЕНТИЧНОСТ ПОТПИСА ГРАЂАНА ПОТВРЂУЈЕ 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: 
 

 

_______________________________________________________, ___________________________________, _____________________________________________ 

                                                            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   ЈМБГ                                                                      ПОТПИС 



СПИСАК БИРАЧА КОЈИ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА  

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                (НАЗИВ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) 

 

КОЈУ ПОДНОСИ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________,                       

                                                                          (НАЗИВ ГРУПЕ ГРАЂАНА, РЕГИСТРОВАНЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ИЛИ КОАЛИЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА) 

 

НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА _____________________________________________ ГОДИНЕ: 

                                                                                                                                                                             (ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА) 

 

      Наводи се по азбучном реду презимена бирача у ______ фонту. 
 
 

Ред. 

бр. 
Презиме бирача  Име бирача ЈМБГ 

Пребивалиште (место) 

и адреса стана 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Закључно са редним бројем _________ ( _______________________________________________). 
 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ: 
 

 

_______________________________________________________, ___________________________________, _____________________________________________ 

                                                            ИМЕ И ПРЕЗИМЕ                   ЈМБГ                                                                      ПОТПИС 

 

 

 



                     У наредној табели приказани су, према предлогу Одлуке, подаци о броју бирача и постојећем броју чланова савета свих месних 

заједница града Чачка, броју чланова групе грађана и најмањег броја потписа бирача за подршку изборној листи, као и броју и могућем 

распореду бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месне заједнице. 
 

П Р Е Г Л Е Д 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА ЧАЧКА СА БРОЈЕМ БИРАЧА, БРОЈЕМ ЧЛАНОВА САВЕТА, БРОЈЕМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ГРАЂАНА 

ПРЕДЛАГАЧА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА, БРОЈЕМ ПОТРЕБНИХ ПОТПИСА БИРАЧА ЗА ПОДРШКУ ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ 

КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА И БРОЈЕМ И МОГУЋИМ РАСПОРЕДОМ БИРАЧКИХ МЕСТА 
 

(Према предлогу Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка.Кад се истовремено одржавају избори за народне посланике, односно 

одборнике Скупштине града и чланове савета месних заједница бирачка места и бирачки одбори су исти за обједињено спровођење избора.) 
 

Ред. 

бр. 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

Број 

бирача 

Број 

чланова 

савета 

(према 

статуту 

МЗ) 

Број чланова 

групе грађана, 

предлагача 

кандидата, са 

пребивалиштем 

на подручју 

месне заједнице 

Најмањи број 

потписа бирача са 

пребивалиштем на 

подручју месне 

заједнице за 

подршку изборној 

листи  

Број 

гласачких 

места 

у МЗ 

Број и могући распоред 

 бирачких места 
 

(одређује Градска комисија за изборе у 

месним заједницама, по правилу у 

седишту МЗ за број од 100 до 

максимално 2500 бирача) 

НАПОМЕНА 

(Број бирача у 

бирачком 

списку на 

бирачком 

месту) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ''3. ДЕЦЕМБАР'', ЧАЧАК 7140 15 7 50 4 

Медицинска школа 1, Дом савеза 

глувих и наглувих 2, МЗ ''КЉУЧ'' 3 и 

ОШ ''Милица Павловић'' 4 

2126+1836+1835+

1343 

2 ''ПАРК'', ЧАЧАК 7090 15 7 50 4 

ОШ ''Филип Филиповић'' 1, МЗ 

''Парк''2, Школа за основно и средње 

образовање ''1. новембар'' 3 и 

Прехрамбено-угоститељска школа 4 

1534+1466+1691+

2399 

3 ''ПАЛИЛУЛА'', ЧАЧАК 6794 9 7 50 5 
ОШ ''др Драгиша Мишовић'' 1, 2, 3 и 4 

и МЗ ?Палилула'' 5. 

1535+1178+1588+

947+1546 

4 ''СТАРИ ГРАД'', ЧАЧАК 6288 15 7 50 5 

Основни суд Чачак 1, Дом ученика 

средњих школа – учитељски дом 2, 

Зграда Републичког фонда за 

здравствено осигурање 3, МЗ ''Стари 

град'' 4 и Гимназија 5 

1680+1304+1213+

983+1108 

5 ''КОШУТЊАК'', ЧАЧАК 6002 13 7 50 3 
Дечији вртић ''Бошко Буха'' 1, ОШ 

''Ратко Митровић'' 2 и 3. 
1905+2255+1842 

6 ЉУБИЋ 5398 15 7 50 3 

Велика сала Дома културе Љубић 1, 

Мала сала Дома културе Љубић 2 и 

Стара ОШ ''Љубић'' 3 

2116+1673+1609 

7 АТЕНИЦА 4386 15 7 50 2 ОШ ''Свети Сава'' 1 и 2 1770+2187+429 

8 ''ЉУБИЋ КЕЈ'', ЧАЧАК 3999 11 7 50 3 
МЗ ''Љубић кеј'' 1, Дечији вртић 

''Бисери'' 2 и Дечији вртић ''Радост'' 3. 
1149+1118+1732 

9 ''АЛВАЏИНИЦА'', ЧАЧАК 2976 15 7 45 2 Ватрогасни дом 1 и 2 1607+1369 

10 ''СВЕТИ САВА'', ЧАЧАК 2835 9 7 45 2 
МЗ ''Свети Сава'''1 и ОШ ''Свети 

Сава'' 2 
1430+1405 

11 ТРБУШАНИ 2545 9 7 45 2 Дом културе у Трбушанима 1 и 2 2545 

12 МРЧАЈЕВЦИ 2145 13 7 45 1 Месна заједница Мрчајевци 2145 



13 ТРНАВА 2061 11 7 45 1 Месна заједница Трнава 2061 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 ПРЕЉИНА 1828 13 7 35 1 ОШ ''Прељина'' 1828 

15 ''ТАНАСКО РАЈИЋ'', ЧАЧАК 1825 15 7 35 1 ОШ ''Танаско Рајић'' 1825 

16 КОЊЕВИЋИ 1773 13 7 35 1 Дом културе Коњевићи 1773 

17 ЛОЗНИЦА 1674 9 7 35 1 Месна заједница Лозница 1674 

18 КУЛИНОВЦИ 1603 13 7 35 1 Спомен дом Кулиновци 1603 

19 ''САЈМИШТЕ'', ЧАЧАК 1501 11 7 35 2 МЗ ''Танаско Рајић'' 1501+1825 

20 ''ЛУГОВИ'', ЧАЧАК 1362 15 7 30 1 Дом МЗ ''Лугови'' 1362 

21 ПРИЈЕВОР 1255 9 5 30 1 МЗ Пријевор у Пријевору 1255 

22 ''КЉУЧ'', ЧАЧАК 1142 15 5 30 1 Спортски центар ''Кључ'' 1142 

23 ПРИСЛОНИЦА 1108 15 5 30 1 МЗ Прислоница 1108 

24 ЈЕЖЕВИЦА 1062 11 5 30 1 Месна заједница Јежевица 1062 

25 БРЕСНИЦА 1058 11 5 30 1 Дом културе у Бресници 1058 

26 МРШИНЦИ 1049 9 5 30 1 Месна заједница Мршинци 1049 

27 ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 1016 13 5 30 1 Дом културе у Горњој Горевници 1016 

28 ЗАБЛАЋЕ 963 15 5 25 1 Народни дом у Порти 963 

29 БЕЉИНА 947 11 5 25 1 Месна заједница Бељина 947 

30 МИОКОВЦИ 813 15 5 25 1 МЗ Миоковци 813 

31 ВИЉУША 777 13 5 25 1 Месна заједница Виљуша 777 

32 ДОЊА ТРЕПЧА 766 11 5 25 1 ОШ ''22. децембар'' Доња Трепча 766 

33 ОСТРА 738 15 5 25 1 Дом културе у Остри 738 

34 
''Јован Курсула'' 

ДОЊА ГОРЕВНИЦА 
689 7 5 25 1 

Месна заједница ''Јован Курсула'', 

Доња Горевница 
689 

35 БЕЧАЊ 687 7 5 25 1 Дом МЗ Бечањ  687 

36 МОЈСИЊЕ 671 9 5 25 1 Дом културе Мојсиње 671 

37 МИЛИЋЕВЦИ 664 9 5 25 1 Дом културе Милићевцима 664 

38 ПАРМЕНАЦ 640 15 5 25 1 Месна заједница парменац 640 

39 КАТРГА 625 15 5 25 1 Месна заједница Катрга 625 

40 ЈЕЗДИНА 600 15 5 20 1 Стара јездинска школа 600 

41 БАЛУГА (ТРНАВСКА) 571 13 5 20 1 Месна заједница Балуга (Трнавска) 571 

42 РАКОВА 550 7 5 20 1 Дом културе у Ракови 550 

43 ГОРИЧАНИ 541 9 5 20 1 Месна заједница Горичани 541 

44 ВАПА 517 11 5 20 1 Спомен дом Вапа 517 

45 СЛАТИНА 492 9 3 20 1 Месна заједница Слатина 492 

46 КАЧУЛИЦЕ 459 9 3 20 1 
Одељење ОШ ''Бранислав Петровић'' 

Качулице 
459 

47 ГОРЊА ТРЕПЧА 451 15 3 20 1 Дом културе – МЗ Горња Трепча 451 

48 ЛИПНИЦА 441 11 3 20 1 Месна заједница Липница 441 

49 КУКИЋИ 420 9 3 20 1 Месна заједница Кукићи 420 

50 ПАКОВРАЋЕ 399 7 3 15 1 Месна заједница Паковраће 399 

51 ВРАНИЋИ 382 9 3 15 1 
Одељење ОШ ''Степа Степановић'', 

Вранићи 
382 

52 БАЛУГА (ЉУБИЋСКА) 364 7 3 15 1 МЗ Балуга (Љубићска) 364 

53 ПРИДВОРИЦА 360 7 3 15 1 Стара јездинска школа 360 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54 ВУЈЕТИНЦИ 315 11 3 15 1 Дом културе у Вујетинцима 305 

55 РОШЦИ 295 7 3 15 2 
Бивша ОШ у Цагањама 1 и Одељење ОШ 

''Божо Томић'' у Рошцима 2 
213+82 

56 ЖАОЧАНИ 265 9 3 15 1 Месна заједница Жаочани 265 

57 СТАНЧИЋИ 255 7 3 15 1 Одељење ОШ ''22. децембар'' Станчићи 255 

58 БАЊИЦА 245 13 3 15 1 Задружни дом Бањица 245 

59 РАЈАЦ 228 9 3 15 1 Месна заједница Рајац 228 

60 ОВЧАР БАЊА 214 5 3 15 1 Месна заједница Овчар Бања 214 

61 ПРЕМЕЋА 182 7 3 10 1 Месна заједница Премећа 182 

62 ВРНЧАНИ 175 9 3 10 1 Месна канцеларија Рошци 175 

63 РИЂАГЕ 165 5 3 10 1 Месна заједница Риђаге 165 

64 ПЕТНИЦА 153 9 3 10 1 Месна заједница Петница 153 

65 СОКОЛИЋИ 131 9 3 10 1 Дом МЗ Соколићи 131 

66 ЈАНЧИЋИ 118 7 3 10 1 Бивша ОШ ''Бјелиш'' у Јанчићима 118 

67 МЕЂУВРШЈЕ 94 7 3 10 1 Месна заједница Међувршје 94 

68 ВИДОВА 94 9 3 10 1 Дом МЗ Видова 94 

69 БРЕЗОВИЦА 72 9 3 10 1 Месна заједница Брезовица 72 
 

Месне заједнице према броју бирача и броју чланова групе грађана подносиоца изборне листе 

(члан 32. став 2. предлога Одлуке) 
 

 

 

Месне заједнице 

према броју бирача 

Број  

чланова групе грађана 

подносиоца изборне листе 

Број 

месних заједница 

до 500 бирача 3  члана 25 

од 501-1300 бирача 5 чланова 24 

од 1301- 7140 бирача 7 чланова 20 

                                                                                                Укупно:  69          
 

 

 

 

 

Месне заједнице према броју бирача и броју потписа бирача за подршку изборној листи 

(члан 34. став 1. предлога Одлуке) 
 

 

                           Месне заједнице  

према броју бирача 

Најмањи број потписа 

бирача за подршку 

изборној  исти  

Број 

месних заједница 

Месне заједнице до 200 бирача 10 9 

Месне заједнице од 201-400 бирача 15 11 

Месне заједнице од 401-600 бирача 20 10 

Месне заједнице од 601-1000 бирача 25 12 

Месне заједнице од 1001-1500 бирача 30   8 

Месне заједнице од 1501-2000 бирача 35   6 

Месне заједнице од 2001-3000 бирача 45   5 

Месне заједнице преко 3000 бирача 50   8 

                                                                                                             Укупно:  69                                                                 



          У погледу заштите изборног права (члан 45. предлога Одлуке) примењена су 

правила за заштиту права учесника у изборном поступку, као на изборима за народне 

посланике и одборнике. 

         Конституисање савета месне заједнице (члан 50. предлога Одлуке) врши се избором 

председника савета месне заједнице, према измењеном члану 75. став 7. Закона о локалној 

самоуправи, искључиво тајним гласањем, у року од 15 дана, а најкасније 30 дана од дана 

спроведених избора.По истеку тог рока ако се не изврши избор председника савета стоји 

разлог за распуштање савета месне заједнице, наведен у члану 59. став 1. тачка 2) предлога 

Одлуке.  

         Надлежности савета месне заједнице утврђене су измењеним чланом 74. став 8. Закона 

о локалној самоуправи, које су наведене у члану 20. став 2. предлога Одлуке.У погледу 

надлежности председника савета месне заједнице (члан 51. став 1. предлога Одлуке) нема 

новина у односу на досадашњи положај председника савета месне заједнице. 

         У погледу одлучивања на савету месне заједнице (члан 53. став 2. предлога Одлуке) 

новина је да се одлуке доносе већином гласова присутних чланова (уз обезбеђен кворум 

већине свих чланова), а да се само одлуке о најважнијим питањима, наведеним у том ставу, 

доносе већином гласова свих чланова савета, аналогно правилима који важе за рад 

Скупштине града. 

        Код престанка мандата чланова савета (члан 55. предлога Одлуке) новина је да мандат 

може престати и распуштањем савета, на основу новог члана 76б Закона о локалној 

самоуправи у коме су наведени разлози за распуштање, садржани у наведеном члану 

предлога Одлуке. Одлуку о рапуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на 

предлог органа града који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице, 

утврђеног Статутом града. Распуштање савета месне заједнице стоји као могућност, а не 

обавеза, кад се оцени да је то неопходно за обезбеђење законитог рада месне заједнице 

(члан 59. став 3. предлога Одлуке). У савету месне заједнице поједини чланови са посебним 

задужењима (председник савета, заменик председника савета, секретар, благајник и др.) 

могу се разрешити тајним гласањем чланова савета (члан 58. предлога Одлуке) из разлога 

који се утврђују у статуту месне заједнице. 

         Предлогом Одлуке није предвиђено постојање надзорног одбора као органа надзора 

месне заједнице из више разлога и то: 

            - лица бирана у надзорни одбор без потребних квалификација и која волонтерски 

обављају тај посао, по правилу немају знања за вршење контроле материјално финансијског 

пословања месне заједнице као правног лица; 

             - чланови надзорног одбора правног лица се по правилу именују, према захтеваним  

квалификацијама и стручној спреми, путем конкурса и предлога посебне комисије, а не 

путем гласања на изборима; 

           - у пракси досадашњег рада надзорних одбора месних заједница присутно је 

неангажовање чланова, што је најчешће правдано заузетошћу другим пословима или 

неупућеношћу у рад и токове документације у месној заједници; 

           - изменама и допунама Закона о локалној самоуправи акценат у погледу надзора 

законитости рада и аката месне заједнице дат је на органу града, одређеном у Статуту града,  

који се у име града као оснивача месне заједнице, стара о законитости рада месне заједнице 

(градске управе за финансије и градске управе за опште и заједничке послове, 

градоначелник, Градско веће и Скупштина града; 

           - град поседује стручне службе у оквиру и ван Градских управа које обављају послове 

месне самоуправе, рачуноводства за месне заједнице, интерне ревизије и буџетске 

инспекције и др. послове, које су у могућности да свакодневно прате рад и пословање 

месних заједница; 

           - већина других локалних самоуправа у организацији рада месних заједница не 

предвиђа постојање надзорног одбора, а ни према Закону о локалној самоуправи он није 

обавезан.   

         Уместо надзорног одбора месне заједнице у члану 60. предлога Одлуке предлаже се да 

грађани месне заједнице надзор над радом савета месне заједнице врше разматрањем на 



збору грађана извештаја о раду месне заједнице, обавештавањем о активностима месне 

заједнице путем огласне табле, билтена и саопштења, постављањем  питања и захтева за 

информације од јавног значаја, подношењем представки органима Града који врше надзор 

над законитошћу рада и аката месне заједнице, а могу иницирати образовање посебног 

органа (одбора, комисије) за контролу законитости рада у месној заједници. 

         Од стране града надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице врше органи 

утврђени Статутом града, тј. Скупштина града, Градско веће и градоначелник, који ће на 

начин прописан у члану 61., 69. и 70.  предлога Одлуке поступати и предузимати мере ако 

се утврди да је савет месне заједнице поступао незаконито у погледу рада, располагања 

средствима и доношења аката који нису у складу са законом, Статутом и другим акима 

града. 

             Полазећи од чињенице да месна заједница није орган у систему органа града, већ 

интересна заједница грађана на подручју на коме живе са својством правног лица у погледу 

права и обавеза утврђених законом и актом о образовању месне заједнице, да акте месне 

заједнице самостално доноси савет месне заједнице, непосредно изабран од грађана и да ти 

акти морају бити у сагласности са статутом града и актом о оснивању месне заједнице, 

предлогом Одлуке није посебно предвиђено давање сагласности Скупштине града на 

статуте месних заједница, пошто је на напред наведен начин учешћем грађана и надлежних 

органа града обезбеђена контрола законитости рада и аката месне заједнице, посебно 

имајући у виду да надлежна Градска управа, по правилу, учествује у припреми аката месне 

заједнице и прати токове материјално-финансијског пословања месне заједнице. 

             Имајући у виду да је највећи број чланова савета месних заједница изабран крајем 

2016. и у току 2017. године, предлог је да постојећи савети месних заједница наставе са 

радом до избора нових савета месних заједница у складу са предложеном одлуком (члан 49. 

и 72. став 1. предлога Одлуке). Избори за нове савете месних заједница, у складу са 

предлогом Одлуке путем непосредног тајног гласања и општег права гласа, спровели би се 

истовремено или у року од шест месеци по спровођењу наредних избора за одборнике 

Скупштине града (члан 74. став 1. предлога Одлуке) у зависности од обезбеђености услова 

за спровођење избора. До тада би се извршиле организационо-техничке припреме за 

спровођење избора, усклађивање аката месних заједница са изменама Закона о локалној 

самоуправи и Статутом града, именовали чланови Градске комисије за изборе у месним 

заједницама, израдио софтвер портала избора у месним заједницама на сајту Града и 

обезбедила средства за спровођење избора. Процесно правна ситуација да се мандат савету 

месне заједнице продужава до избора новог савета месне заједнице је већ предвиђена у 

важећим статутима месних заједница тако да не представља новину ни преседан, а у овом 

случају разлог је усклађивање изборног поступка у месним заједницама са изменама Закона 

о локалној самоуправи и новим Статутом града. Изузетно, превремени избори за чланове 

савета месне заједнице који је распуштен или је најмање половини чланова савета престао 

мандат раписаће се у року од 15 дана од дана обавештења о наступању наведених случајева 

и спровести у року од 45 дана утврђеном у члану 59. став 4., односно члану 48. став 1. ове 

одлуке, јер ти савети више не могу пуноважно да раде.  
 

           У следећој табели дат је преглед истека мандата чланова свих савета месних 

заједница на територији Града: 

 
П Р Е Г Л Е Д 

ИСТЕКА МАНДАТА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ГРАДА ЧАЧКА 
 

Ред 

бр. 

МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

Број 

чланова 

Савета 

Мандат  

Савета 

истиче дана 

 

Напомена 

1 2 3 4 5 

1 АТЕНИЦА 15 29.01,2021  

2 КУЛИНОВЦИ 13 8.04,2021  

3 БЕЉИНА, Чачак 11 26.02,2021  

4 ПРИДВОРИЦА 7 28.12,2021  



1 2 3 4 5 

5 ЈЕЗДИНА 15 29.08.2018  

6 БЕЧАЊ 7 31.03,2022  

7 ВУЈЕТИНЦИ 11 3.03,2021  

8 БРЕСНИЦА 11 1.04,2022  

9 ГОРИЧАНИ 9 1.03.2019  

10 КАЧУЛИЦЕ 9 24.09,2021  

11 ГОРЊА ТРЕПЧА 15 4.03,2021  

12 ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 13 1.03,2021  

13 ДОЊА ТРЕПЧА 11 5.03,2021  

14 
''Јован Курсула'' 

ДОЊА ГОРЕВНИЦА 
7 10.02,2019 

 

15 ЗАБЛАЋЕ 15 12.02,2021  

16 ВАПА 11 27.11,2020 
 

17 БАЛУГА (Трнавска) 13 8.04,2016 

није одржан 

збор 3.04., 4.09., 

20.11.2016., 
25.03.2017. и 

24.01.2018. 

18 ЈЕЖЕВИЦА 
11 

 

11.05,2022  

28.02,2021  

19 БАЊИЦА 13 25.02,2021  

20 ЛИПНИЦА 11 17.02,2022  

21 КАТРГА 15 30.10,2020  

22 КОЊЕВИЋИ 13 9.04,2021  

23 БАЛУГА (Љубићска) 7 23.08,2018  

24 ЛОЗНИЦА 9 11.02,2021  

25 ЉУБИЋ  15 29.04,2021  

26 МИЛИЋЕВЦИ 9 23.04,2021  

27 МИОКОВЦИ 15 19.03,2021  

28 МРЧАЈЕВЦИ 13 3.05,2019  

29 МОЈСИЊЕ 9 11.01,2021  

30 СТАНЧИЋИ 7 10.06,2022  

31 ОСТРА 15 12.03,2021  

32 ПАРМЕНАЦ 15 22.01,2021  

33 ПАКОВРАЋЕ 7 22.01,2021  

34 РИЂАГЕ 5 2.03,2021  

35 МЕЂУВРШЈЕ 7 27.12.2020  

36 ОВЧАР БАЊА 5 23.03,2021  

37 ПЕТНИЦА 9 5.04,2021  

38 ПРЕМЕЋА 7 26.07,2020  

39 ПРИЈЕВОР 9 10.05.2019 
 

40 ВИДОВА 9 19.02,2021  

41 ПРИСЛОНИЦА 15 4.02,2021  

42 ПРЕЉИНА 13 13.11,2020  

43 РАКОВА 7 25.12,2020  

44 СОКОЛИЋИ 9 25.12.2020  

45 РАЈАЦ 9 26.02,2019  

46 БРЕЗОВИЦА 9 26.12,2020  

47 РОШЦИ 
7 27.04,2018 

Није одржан 

збор грађана 
15.04.2018. год. 

48 ЈАНЧИЋИ 7 27.03,2020  

49 ВРНЧАНИ 9 21.03,2019  

50 СЛАТИНА 9 11.04.2021  

51 КУКИЋИ  9 4.12,2020  

52 МРШИНЦИ 9 15.12,2021  

53 ЖАОЧАНИ 9 12.04.2021  

54 ТРБУШАНИ 9 3.12,2021  



1 ) 3 4 5

55 BPAHI4hI,I 9 10.09.2021

56 TPHABA 11 28.01.2022
57 BI4JbYIIIA 13 2.12,2021

58 I'KJ6y.I", gaqax 15 19.11.2020

59 "3.IEUEMEAP" ,I{aqar 15 24.12.2020
60 "AJIBAUI,IHPIUA ". r{aqar 15 23.12,2020
6t "KOIIIYTILAK" , tlauax 13 26.11"2020

62 "ilAPK" , rlavar 15
11.02.2021
30.03,2022

63 "JIY|OBI4" ,9aqax 15 26.03.2021
64 "IIAJII4JIYJIA ", 9a.raK 9 27.02,2021
65 "J6YEI,Ih KEJ",9auar 11 2.11,2021
66 'CAJMI4IIITE", 9avar 1l 4.9.2018
67 "CTAPII |PA.II" . t{aqar 15 17.02,2021

68 "CBETI4 CABA", r{aqar 9 20.03,2017
nperuul"r s6op

1o.3.2017.

69 "TAHACKO PAJI,It",
tIaqar 15 28.07,2021

Ka4 ce Ia36opl4 3a tIJIaHoBe caBera MecHe 3ajeAHurle oApxaBajy y BpeMe oApxaBarla
I,I36opa 3a oA6opHVKe CKylmrrrHe rpaAa, HapoIHe rrocJraHr4Ke Hapo4He Crynurrune Peny6nure
Cp6zje IznI{ rpeAceAHI{Ka Peny6mtre Korrrucuja rpa1a 3a r{36ope y MecHr4M 3ajeAuilrlaMa oA
I436opHe rolaucuje Ha,qnexHe 3a cflpoBolerre rr{x r436opa Moxe 3arpaxr{Tr{ cauracHocr Aa ce
vs5opu 3a qJIaHoBe caBera Mecue 3ajeAHurle oApxe Ha 6uparrKuM Mecr[Ma r,r clpoBeAy oA crpaHe
6upa.mux oA6opa Koje uMaHyje na4nexua r.r36opHa xouucuja.

Ha4sopnu oA6opfi MecHLIx sajegnnqa npecranu 6u ca paroM AaHoM cryrama Ha cHary
rpeAnoxeHe OAryKe (unau 72. cras 2. npegnora O4nyre)

Ha o6pa4a
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