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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 3.децембар2015.НОВИ БЕОГРАД

СкупштинаГрадскеопштинеНовиБеоград,наседнициодржаној3.децембра2015.

године,наосновучлана18.став3.СтатутаГрадскеопштинеНовиБеоград

(„СлужбенилистГрадаБеограда”,број3/11–пречишћентекстиброј33/13),донела

је

ОДЛУКУОМЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМАНАТЕРИТОРИЈИГРАДСКЕОПШТИНЕНОВИ

БЕОГРАД

I.ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан1.ОдлукомомеснимзаједницаманатериторијиГрадскеопштинеНови

Београдуређујесе:назив,подручјеипосло-вимеснихзаједница,органи,број

члановаипоступакиз-бораоргана,организацијаирадоргана,начинодлучивања,

средствазарад,јавнострадаиобавештавањеграђанаидругапитањаодзначајаза

радмеснихзаједница.Оваодлукадоносисевећиномгласоваодукупногброја

одборникаСкупштинеГрадскеопштинеНовиБеоград.Члан2.Радизадовољавања

потребаоднепосредногзаједничкогинтересазаграђаненаодређеномподручју

ГрадскеопштинеНовиБеоград(удаљем тексту:општина),образујесемесна

заједницаускладусаЗакономолокалнојсамоуправи,СтатутомградаиСтатутом

ГрадскеопштинеНовиБеоград.

Месназаједницаоснивасеза:насељеноместо,дваиливишенасељенихместа,

деонасељеногместа,градскучетврт,рејон,стамбениблок,улицу,деоједнеили

вишеулица,којипредстављапросторну,функционалнуиурбанистичкуцелинуигде

постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност њиховог

организовања.

Члан3.Месназаједницаимасвојствоправноглица.Месназаједницаима

печатокруглогобликасатекстом исписаним ћириличним писмом по ободу

„РЕПУБЛИКАСРБИЈА–ГРАДБЕОГРАД–ГРАДСКАОПШТИНАНОВИБЕОГРАД–МЗ

___________________ (назив месне заједнице).” Месна заједница има право

коришћењанастваримаујавнојсвојиниграда,ускладусазакономипрописом,

односнодругимактомграда.

Члан4.Tерминиуовојодлуциизражениуграматичком мушком роду,

подразумевајумушкииженскиродлицанакојесеодносе.

II.ОБРАЗОВАЊЕМЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕ



Члан5.Месназаједницаобразујесезаодређеноподручјеопштине,које

представљатериторијалнуи функционалнуцелину,укојојпостоји међусобна

повезаностграђанаимогућностњиховогнепосредногдоговарањаиодлучивањао

заједничкоминтересу.

Члан6.Скупштинаградскеопштинеодлучујеообразовањунове,промени

подручјаиукидањумеснезаједниценасвомподручју,већиномодукупногброја

одборникаскупштине,попретходноприбављеноммишљењуграђанасатогпод-

ручја.

Члан7.Иницијативузаобразовањенове,променуподручјаилиукидање

месне заједнице може поднети:председник Градске општине,Веће градске

општине,одборникСкупштинеградскеопштине,месназаједницаи500бирачаса

тогпод-ручја.

Члан8.Акоурокукојијеодредиоподносилациницијативе,грађанине

доставемишљењеообразовањуилиукидањумеснезаједнице,сматраседасусе

грађаниизјаснилизапредлогусмислучлана5.одлуке.

Члан 9.Овом одлуком на територији општине образује се 19 месних

заједница,ито:1.МЗ„Павиљони”,2.МЗ„Студентскиград”,3.МЗ„Старосајмиште”,4.

МЗ„Бежанија”,5.МЗ„Ледине”,6.МЗ„Фонтана”,7.МЗ„Парискекомуне”,8.МЗ

„Ушће”,9.МЗ„Икарус”,10.МЗ„Стариаеродром”,11.МЗ„Академија”,12.МЗ„Сава”,

13.МЗ„Газела”,14.МЗ„Савскикеј”,15.МЗ„Бежанијскиблокови”,16.МЗ„Дунавски

кеј”,17.МЗ„Младост”,18.МЗ„Бежанијскакоса”,19.МЗ„ДрИванРибар”.Члан10.

Овом одлуком на територији општине утврђујусе следећа подручја месних

заједницаизчлана9.одлуке:

1.Месназаједница„Павиљони”Обухватаблокове7,7а,идеоблока6Граница

почињеодраскрсницеулицаЗеленгорскеиБожидараАџије(општинаЗемун),

ЖаркаМиладиновићадораскрсницеУлицеОтонаЖупанчичадораскрсницеса

Улицом ГоцеДелчева,парном страном УлицеГоцеДелчевадораскрсницеса

Улицомпарискекомуне,парномстраномУлицепарискекомуне,сечеУлицуТошин

бунаруправцуУлицеизлетничкипутдоУлицезеленгорске,настављане-парном

страном Улицезеленгорске(кућниброј1)доУлицеБожидараАџије(општина

Земун).СедиштеМЗ„Павиљони”налазисеуУлициГоцеДелче-вабр.46.

АКТИГРАДСКИХОПШТИНА3.децембар2015.СЛУЖБЕНИЛИСТГРАДАБЕОГРАДА

Број73–7

2.Месназаједница„Студентскиград”Обухватаблокове3,4,34идеоблока6

ГраницапочињеодраскрсницеУлицепарискекому-неиУлиценародниххероја,па

настављапарномстраномУлиценародниххеројадонадвожњаканаАуто-путуБео-

град–Загреб(БулеварАрсенијаЧарнојевића),затим пар-ном страном Булеварa



АрсенијаЧарнојевићадораскрсни-цесаУлицом Тошинбунар,панепарном

страномУлицеТошинбунардораскрсницеУлицестудентска(Ауто-путзаЗагреб),

панастављадоУлицемајевичкегдесеукрштасаУлицомзеленгорском,наставља

Улицомзеленгорском,не-парнастрана(кућнибројеви5А,5,3Аи3)докућногброја

3Улицезеленгорске,затимсечеУлицуизлетничкипутиУлицуТошинбунару

правцуУлицепарискекомунеинастављаУлицомпарискекомуне,непарнастрана

дораскрсницесаУлицомнародниххероја.СедиштеМЗ„Студентскиград”налази

сеуУлицина-родниххеројабр.30.

3.Месназаједница„Старосајмиште”Обухватаблокове17,18,19,иблок20

Граница почињеод раскрсницеБулевара Арсенија Чарнојевића и Милентија

Поповића,иденепарномстраномУлицеМилентијаПоповићадораскрсницеове

улицеиБулевараМихајлаПупина,панастављанепарном стра-ном Булевара

МихајлаПупинадополовинемостанаСави(Бранковмост),иполовиномкорита

рекеСаве,паполови-номмостаГазела,односноБулевараАрсенијаЧарнојевића

дораскрсницеовеулицеиУлицеВладимираПоповића,папарном страном

БулевараАрсенијаЧарнојевићадораскрсницеовеулицеиУлицеМилентија

Поповића.СедиштеМЗ„Старосајмиште”налазисеуУлицибро-дарскојбр.1.

4.Месназаједница„Бежанија”Обухватаделовеблокова57,57а,60,зону„А”и

насељепољопривредникаГраницапочињеодраскрсницеулицаДрИванаРибараи

Војвођанске,падаљепарномстраномУлицевојвођанскедоулицеЗемунске,па

даљенепарном страном ЗемунскеулицедоУлицеТошинбунар,затим парном

страномУли-цеТошинбунардораскрсницеовеулицеиУлицеНиколеДобровића,

затим непарном страном УлицеНиколеДобро-вићадоУлицемајораБранка

Вукосављевића,па падином Бежанијске косе дуж Улице мајора Бранка

ВукосављевићаидедораскрсницеУлицапартизанскеавијације,Гандије-веи

ЉубинкеБобић,затимнепарномстраномУлицеЉу-бинкеБобићдораскрснице

улицаЉубинкеБобићиРашкаДимитријевићапанепарномстраномУлицеРашка

Дими-тријевићаидаљепоредУлицеНедељкаГвозденовићадораскрсницеса

УлицомДушанаВукасовића,падаљепар-номинепарномстраномУлицеДушана

ВукасовићадоВојвођанскеулице.СедиштеМЗ„Бежанија”налазисеуУлициПере

Сеге-динцабр.13.

5.Месназаједница„Ледине”Обухватаблок55инасељеЛединеОбухватанасеље

Ледине,простор до границесаопштином Сурчин,и до границесаМесном

заједницом „Бежанија”и Месном заједницом „Бежанијскакоса”.СедиштеМЗ

„Ледине”налазисеуУлициобреновачкој2-а.

6.Месназаједница„Фонтана”Обухватаблокове1,31,32,иблок33Границапочиње

одраскрсницеулицаНародниххеројаиПарискекомуне,паиденепарномстраном

Улицепа-рискекомунедоукључењауБулеварМихајлаПупина,панаставља

непарномстраномБулевараМихајлаПупинадораскрсницеовеулицеиБулевара



уметности,панастављапарномстраномБулеварауметностидоБулевараАрсенија

Чарнојевића,панастављапарном страном БулевараАрсенијаЧарнојевићадо

раскрсницеовеулицеиУлиценарод-ниххероја,паиденепарномстраномУлице

народниххеројадораскрсницесаУлицомпарискекомуне.СедиштеМЗ„Фонтана”

налазисеуУлиципарискеко-мунебр.13.

7.Месназаједница„Парискекомуне”Обухватаблокове2,5,8,иблок8аГраница

почињеодраскрсницеулицаПарискекомунеиГоцеДелчева,непарномстраном

УлицеГоцеДелчевадораскрсницеовеулицеиУлицеОтонаЖупанчичапапарном

страном Улице Отона Жупанчича до раскрснице ове улице и Улице Жарка

Миладиновића (општина Земун),наставља Улицом Жарка Миладиновића до

раскрсницесаБулеваромМихајлаПупинаинепарномстраномБулевараМихајла

ПупинадораскрсницеовеулицеиУлицепарискекому-не,инастављапарном

страномУлицепарискекомунедораскрсницеовеулицеиУлицеГоцеДелчева.

СедиштеМЗ„Парискекомуне”налазисеуУлициОтонаЖупанчичабр.14.

8.Месназаједница„Ушће”Обухватаблокове14,15,16,21,22идеоблока13Граница

почињеодраскрсницеБулевараМихајлаПупи-наиАнтифашистичкеборбеи

настављаправцем овеули-цедополовинекоритаДунава,половином корита

ДунаваиСаведополовинемостанаСави(Бранковмост),парном страном

БулевараМихајлаПупинадораскрсницеовеулицеиУлицеМилентијаПоповића,па

настављапарном инепар-ном страном УлицеМилентијаПоповићаипарном

страном Булевара Арсенија Чарнојевића до раскрснице ове улице и Улице

антифашистичкеборбеинепарном страном Улицеантифашистичкеборбедо

раскрсницеовеулицеиБулевараМихајлаПупина.СедиштеМЗ„Ушће”налазисеу

БулеваруЗоранаЂинђићабр.44.

9.Месназаједница„Икарус”Обухватаблокове11а,и11б,идеоблокова9а,и11ц

ГраницапочињеодраскрсницеУлицеЏонаКенедијаиБулевараМихајлаПупина,

настављанепарном страном УлицеЏонаКенедијадораскрсницеулицаЏона

КенедијаиКлареЦеткин(општинаЗемун),идепарномстраномКлареЦеткиндо

раскрсницеовеулицеиУлицеалексиначкихру-дара,настављанепарномстраном

Улицеалексиначкихру-дарадораскрсницеовеулицеиБулевараНиколеТесле,па

идепарномстраномБулевараНиколеТеследораскрсницеовеулицеиУлице

трешњинцветиизлазинараскрсни-цуУлицетрешњинцветиБулевараМихајла

ПупинаинастављаБулеваромМихајлаПупинапарномстраномдораскрсницеса

Улицом ЏонаКенедија.СедиштеМЗ„Икарус”налазисеуУлициалексиначких

рударабр37.

Број73–8СЛУЖБЕНИЛИСТГРАДАБЕОГРАДА3.децембар2015.

10.Месназаједница„Стариаеродром”Обухватаблокове37,38,39,40иблок41а

ГраницамеснезаједницепочињеодраскрсницеБуле-вараАрсенијаЧарнојевићаи



БулеварауметностипаидедожелезничкепругеБеоград–Загреб,затимпругомиде

доУлицеТошин бунар,настављанепарном страном УлицеТошин бунардо

укрштањасаБулеваром АрсенијаЧарноје-вићаинепарном страном Булевара

АрсенијаЧарнојевићадораскрсницеовеулицеиБулеварауметности.СедиштеМЗ

„Стариаеродром”налазисеуУлицина-родниххеројабр.42.

11.Месназаједница„Академија”Обухватаблокове25,28,29,иблок41Граница

почињеодраскрсницеБулеварауметностииБулевараЗоранаЂинђића,паиде

непарномстраномБу-левараЗоранаЂинђићадораскрсницеовеулицеиУлице

антифашистичкеборбе,папарном страном Улицеанти-фашистичкеборбедо

раскрсницеовеулицеиБулевараАрсенијаЧарнојевића,парномстраномБулевара

АрсенијаЧарнојевићадоУлицешпанскихбораца,парномстраномУлицешпанских

борацадо железничкепруге,железничком пругом до Булеварауметности и

непарном страном Булева-рауметностидораскрсницеовеулицеиБулевара

ЗоранаЂинђића.СедиштеМЗ„Академија”налазисеуБулеварууметнос-тибр.27.

12.Месна заједница „Сава“Обухвата блокове 44 и 45 Граница почиње од

раскрсницеДрИванаРибараиули-цеЈуријаГагарина,панастављанепарном

страномУлицеЈуријаГагаринадораскрсницеовеулицеиГандијевеулице,па

настављапарномстраномГандијевеулицедосрединерекеСаве,обухватаострво

Адамеђицаинастављасреди-ном рекеСаведоулицеДрИванаРибара,па

настављаУли-цомдрИванаРибарадораскрсницеовеулицеиулицеЈу-рија

Гагарина.СедиштеМЗ„Сава”налазисеуУлициЈуријаГагаринабр221.

13.Месназаједница„Газела”Обухватаблокове18а,19а,23,24,деоблока42,иблок

43ГраницапочињеодраскрсницеУлицашпанскихборацаиБулевараАрсенија

Чарнојевића,пасенастављанепарномстраномБулевараАрсенијаЧарнојевићадо

половинерекеСаве,настављасеполовиномкоритарекеСаведожелез-ничке

пругеБеоград–Загреб,настављасепарномстраномпругедоУлицеЈуријаГагарина,

настављасепарномстра-номУлицеЈуријаГагаринадораскрсницесаУлицом

анти-фашистичкеборбе,непарном страном Улицеантифаши-стичкеборбедо

железничке пруге Београд–Загреб, парном страном железничке пруге

Београд–ЗагребдоУлицешпан-скихбораца,Улицомшпанскихборацанепарном

страном доБулевараАрсенијаЧарнојевића.СедиштеМЗ„Газела”налазисеу

УлициМилутинаМи-ланковићабр.34.

14.Месназаједница„Савскикеј”Обухватаблоковедеоблока42,58,66,66а,67,67а,

68,69,70и70АГраницапочињеодраскрсницеУлицаЈуријаГагари-наиГандијеве,

панепарномстраномУлицеЈуријаГагари-надораскрсницеовеулицеиУлице

омладинскихбригада,настављанепарномстраномУлицеомладинскихбригададо

железничкепруге,настављажелезничкомпругомдоУлицеантифашистичкеборбе,

паидепарномстраномса-обраћајницеАнтифашистичкеборбедоУлицеЈурија

Гага-рина,настављанепарном страном УлицеЈуријаГагаринадожелезничке



пругеБеоград–Загреб(надвожњак),настављажелезничкомпругомдополовине

коритарекеСаве,наста-вљаполовиномкоритарекеСаведоГандијевеулицеине-

парномстраномГандијеведораскрсницесаУлицомЈуријаГагарина.СедиштеМЗ

„Савскикеј”налазисеуУлициЈуријаГага-ринабр.81.

15.Mесназаједница„Бежанијскиблокови”Обухватаблокове61и62Граница

почињеодраскрсницеулицаВојвођанскеидрИванаРибара,панастављаУлицом

дрИванаРибарадораскрсницеовеулицеиУлицеЈуријаГагарина,панаставља

парномстраномУлицеЈуријаГагаринадораскрсницеовеулицеиУлицеНехруове,

панастављапарном страном Ули-цеНехруове,дораскрсницеовеулицеи

Војвођанскеулице,панастављанепарномстраномВојвођанскедораскрсницеове

улицеиУлицедрИванаРибара.СедиштеМеснезаједнице„Бежанијскиблокови”

налазисеуУлицидрИванаРибараброј91.

16.Месназаједница„Дунавскикеј”Обухватаблокове12,26,30иделовеблокова10

и13ГраницапочињеодраскрсницеБулевараМихајлаПу-пинаиБулевара

уметности,панастављаправцемБулеварауметностидополовинекоритаДунава,

идеполовиномко-ритаДунавадоправцаУлицеантифашистичкеборбе,пар-ном

страномУлицеантифашистичкеборбедораскрсницеовеулицеиБулевараЗорана

ЂинђићаипарномстраномБулевараЗоранаЂинђићадораскрсницеовеулицеи

Буле-варауметностииБулеваромуметностидораскрсницеовеулицеиБулевара

МихајлаПупина.СедиштеМЗ„Дунавскикеј”налазисеуБулеваруЗоранаЂинђића

бр.64.

17.Месназаједница„Младост”Обухватаблокове63,64и65Границапочињеод

раскрсницеулицаНехруовеиВојвођанске,настављанепарном страном Улице

војвођан-скедоУлицеземунске,настављапарномстраномУлицеземунскедо

УлицеТошинбунар,иденепарном страном УлицеТошинбунардожелезничке

пругеБеоград–Загреб,идежелезничкомпругомдоУлицеомладинскихбригада,

настављапарномстраномУлицеомладинскихбригададораскрсницеовеулицеи

УлицеЈуријаГагарина,идепарномстраномУлицеЈуријаГагаринадораскрснице

овеулицеиУлицеНехруовеинепарномстраномНехруовеулицедораскрсницеове

улицеиУлицевојвођанске.СедиштеМеснезаједнице„Младост”налазисеуУлици

Гандијевojбр.114.

3.децембар2015.СЛУЖБЕНИЛИСТГРАДАБЕОГРАДАБрој73–9

18.Месназаједница„Бежанијскакоса”Обухватаблокове35,49,51,52,53,54,55а,59

иделовеблокова57,57а,60ГраницапочињеодраскрсницаулицаГандијеве,Пар-

тизанскеавијацијеиЉубинкеБобић,панастављапарномстраномУлицеЉубинке

БобићдораскрсницесаУлицомНедељкаГвозденовића,затимпарноминепарном

страном Улице Недељка Гвозденовића до раскрснице са Улицом Ду-шана

Вукасовића,азатимпоредУлицеДушанаВукасовићанастављаободомБежанијске



коседаљедоУлицедрИванаРибара(СрђанаАлексића),панепарномстраномДр

Ива-наРибара(СрђанаАлексића),дораскрсницесаУлицомгрчком,односнодо

Новогбежанијскоггробља,азатимду-жиномпоредНовогбежанијскоггробља,

односноободомНовогбежанијскоггробљауправцудограницесаСурчи-ном

(општинаСурчин),падаљедужАуто-путазаЗагреб,односнограницомопштине

Земун,панастављапарномстраномАуто-путазаЗагребдораскрсницесаУлицом

То-шинбунар,односнограницесаМЗСтудентскиград,затимпарномстраном

ТошинбунардораскрсницеУлицеНиколеДобровића,папарномстраномУлице

НиколеДобровићанастављаседужУлицемајораБранкаВукосављевићаиидедо

раскрсницеулицаПартизанскеавијације,ЉубинкеБо-бићиГандијеве,односно

границесаМесномзаједницомБежанија.СедиштеМЗ„Бежанијскакоса”налазисе

уУлиципар-тизанскеавијацијебр.25.

19.Месназаједница„ДрИванРибар”Обухватаблокове71и72,Доњепољеи

насеља уВиноградскојулици.Граница почиње од општинскихграница Нови

Београд–Сурчин,досрединерекеСаве,панастављасрединомрекеСаведоУлице

дрИванаРибара,панастављапарном страном улицеДрИванаРибарадо

раскрсницеовеулицеиВи-ноградскеулице,панастављапарном инепарном

страном ВиноградскеулицедоопштинскихграницаНовиБеоград – Сурчин.

СедиштеМЗ„ДрИванРибар”налазисеуУлициМилевеМарићАјнштајнбр.28.

III.ПОСЛОВИМЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕ

Члан11.Месназаједница,ускладусаСтатутомградскеопштинеиовом

одлуком,разматрапитањакојасеодносенастварањебољихусловаживотау

меснојзаједници,анарочитона:–бригуодеци,старим лицимаилицимаса

посебним потребама,–заштитуиунапређењеживотнесредине,–уређењеи

одржавање насеља и зелених површина, – стање објеката комуналне

инфраструктуреиквалитеткомуналнихуслуга,–одржавањекултурнихиспортских

манифестација,каоиактивностивезанезаодморирекреацијустарихлица,–

сарадњусаскупштинамастанаразградауциљуунапређењаусловастановања,–

одржавањестамбенихзграда,–организацијaуизвршавањуконкретнихмераза

спречавањеиотклањањепоследицаелементарнихнепогода,–идругапитањаод

значајазаграђанесасвогподручја.Увршењупословаизстава1.овогчлана,

месназаједница:–упућујеиницијативенадлежниморганимаградскеопштинеи

градазауређивањеодређенихпитањаиизменупрописаидругихакатаиз

надлежностиградскеопштине,односнограда,–остварујесарадњусадругим

меснимзаједницама,удружењимаграђана,установамаијавнимпредузећимакоје

је основао град,односно градска општина,органима град-ске општине,

невладинимидругиморганизацијама,–организујеконкретнеактивностиграђанаи

других заинтересованих учесника,– обавештава грађане месне заједнице о

активностима које предузима,– учествује уорганизовањузборова грађана,



референдума и покретању грађанских иницијатива,– обезбеђује услове за

остваривање функције општинскихи градскиходборника са подручја месне

заједнице,–обезбеђујеусловезаактивностдруштвенихорганизацијаиудружења

грађана,–обезбеђујеусловезаодржавањесастанакаијавнихскуповаполитичких

странаканатериторијимеснезаједнице,–обављапословеизобластифинансија,–

уређујеорганизацијуирадмировнихвећа,–вршиидругепослове,ускладуса

статутомградскеопштинеиактимамеснезаједнице.Увршењусвојихпослова,

месназаједницаједужнадауважаваинтересграђанаградскеопштине,односно

градауцелини.

IV.ОРГАНИМЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕ

Члан12.Радомипословимамеснезаједнице,наведенимучлану11.одлуке,

управљаСаветмеснезаједнице(удаљемтексту:Савет).

СаветбројидотричланаирадипоОдлуцимеснезаједницеизасвојрадодговара

ВећуградскеопштинеиСкупштиниградскеопштине.

ЧлановиСаветасупунолетни,пословноспособниграђаникојиимајупребивалиште

илиборавиштенатериторијимеснезаједнице.

Саветбирапредседникамеснезаједнице(удаљемтексту:председник),између

својихчланова,већиномгласоваодукупногбројачланова.

Члан 13.Кандидате за Саветпредлажу:председник градске општине,

председникСкупштине,Већеградскеопштинеиодборничкегрупе,апредлог

утврђујеАдминистративно-мандатнакомисија СкупштинeГрадскеопштине.

Члан14.СаветемеснихзаједницабираСкупштинаградскеопштине.

Саветисебирајунапериододчетиригодине.

Саветисуизабраникадапредлогуцелини,добијевећинугласоваукупногброја

одборника.

Акопредлогуцелинибудеодбијен,поступакпредлагањакандидатазасаветесе

понавља.

У случајудасаветмеснезаједниценијеизабран,радом ипословимамесне

заједницеуправљавршилацдужностипредседникамеснезаједнице,когаименује

Скупштинаградскеопштине.

Број73–10СЛУЖБЕНИЛИСТГРАДАБЕОГРАДА3.децембар2015.

Члан 15.Председникмеснезаједнице:– представљаи заступамесну

заједницуиСавет;–организујерадСавета;–сазиваипредседаваседницама

Савета;–припрема,предлогеакатакојеразматраиусвајаСавет;–старасео

извршењуодлукаСавета;–вршиидругепословеускладусаЗакономолокалној



самоуправи,СтатутомГрадаБеограда,СтатутомГрадскеопштинеНовиБеогради

овомодлуком.

Председникмеснезаједницеможедаприманакнадузасвојрад.

ВисинунакнадеутврђујепредседникградскеопштинеНовиБеоградпосебном

одлуком.

Члан16.Председникaмеснезаједницезамењујечлансаветакогаонодредиу

случајуњеговеодсутностииспреченостидаобављасвојудужност.

Члан17.Сазивањеседница,радиодлучивањеСавета,ближесеуређује

ОдлукоммеснезаједницекојиусвајаСаветмеснезаједницевећиномгласоваод

укупногбројачланова.

Одлукамеснезаједницеморабитидонетаурокуод30данаодданаизбораСавета

меснезаједницеиморабитиусагласностисаЗакономолокалнојсамоуправи,

СтатутомГрадаБеограда,СтатутомГрадскеопштинеНовиБеоградиовомодлуком.

Члан18.Одлукамеснезаједницеступанаснагуподобијањусагласности

Већаградскеопштине.

Сагласностнапредлогодлукемеснезаједницедостављасеуписанојформиуроку

од30данаодданадостављањапредлогаОдлукеВећуградскеопштине.

УколикоВећеуистом рокуставипримедбенапредлогОдлуке,Саветмесне

заједницеједужандапоступипопримедбамаурокуод15данаодданакадасу

примедбедоста-вљене.

Акопоистекурокаод15данаодданадостављањапримедбиВећаградске

општинеСаветмеснезаједниценепоступипоњима,Већеградскеопштинеможе

донетиодлукудасенаседнициСкупштинеградскеопштинепредложираспуштање

саветамеснезаједницеиизвршиизборновог.

Радоммеснезаједницеуслучајуизстава4.овогчлана,доодлукеСкупштине

градскеопштинеуправља вршилацдужностипредседникамеснезаједницекога

натуфункцијупоставља„Скупштинаградскеопштине,адоизборановогсавета

меснезаједнице.

Члан19.Саветможебитиразрешенипреистекавременанакојијеизабран

уколиконеобављаповеренепословепрописанеовомодлукомнаначинпредвиђен

Закономолокалнојсамоуправи,СтатутомГрада,СтатутомГрадскеопштинеНови

Београд,одлукамаСкупштинеградскеопштине,председникаградскеопштине,

ВећаградскеопштинеиОдлукоммеснезаједнице.



ПредлогзаразрешењесаветамогуподнетипредседникГрадскеопштине,члан

Већа,одборникСкупштинеградскеопштине,чланСаветамеснезаједницеили500

бирачасапребивалиштемнатојмеснојзаједници.

ПредлогсеподносиВећууписанојформииморабитиобразложен.

Уколикојепокренутпредлогзаразрешење,Већеградскеопштинеможеодбацити,

одбитипредлогилитражитиодСаветамеснезаједницедаурокуод15дана

одговоринапримедбенасвојрад.

Наконистекарокаизстава4.овогчлана,Већеградскеопштине,уколикоутврди

дасупримедбенарадсаветаоправдане,можедонетиодлукудасеупутипредлог

Скупш-тиниградскеопштинедараспустиСаветмеснезаједницеиизвршиизбор

новогСаветамеснезаједнице.

Радоммеснезаједницеуслучајуизпретходногставауправљавршилацдужности

председникамеснезаједницекоганатуфункцијупостављаСкупштинаГрадске

општине,адоизборановогсаветамеснезаједницеуСкупштиниопштине.

Члан20.Радорганамеснезаједницејејаван.Председникмеснезаједницео

свомрадуинформишеграђане.

Члан21.Већеградскеопштиневршинадзорнадрадом председникаи

Саветамеснезаједнице.

V.ФИНАСИРАЊЕПОСЛОВАМЕСНЕЗАЈЕДНИЦЕ

Члан22.Средствазарадмеснезаједницеобезбеђујусеиз:1.средстава

утврђениходлуком обуџетуградскеопштине,укључујућиисамодопринос,2.

донацијаи3.приходакојемесназаједницаостварисвојомактивношћу.

МесназаједницадоносифинансијскипланнакојисагласностдајеВећеградске

општине. Члан23.Финансијскепословезапотребемеснезаједницеобавља

Управаградскеопштине.

ФинансијскопословањемеснихзаједницаобављасепрекорачунаИзвршења

буџетаГОНовиБеоград,којисеводикодМинистарствафинансија–Управаза

трезор–ФилијалаНовиБеоград.

Наредбодавацзакоришћењесредставаизчлана20.одлукејепредседникопштине.

VI.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан24.Органимеснезаједницеизабраниускладусапрописимакојису

билинасназидоступањанаснагуовеодлуке,настављајусарадомдоизбора

новихорганасагласноодредбамаовеодлуке.



Члан25.СтупањемнаснагуовеодлукепрестаједаважиОдлукаомесним

заједницаманатериторијиградскеопштинеНовиБеоград(„СлужбенилистГрада

Београда”,бр.1/13,29/13,49/13,10/15,25/15и38/15).

Члан26.Оваодлукаступанаснагуосмогданаодданаобјављивањау

„СлужбеномлистуГрадаБеограда”.СкупштинаГрадскеопштинеНовиБеоградБрој

X-020-428,3.децембра2015.године.ПредседникЖиванОбреновић,ср

ОДЛУКУОИЗМЕНИОДЛУКЕОМЕСНИМЗАЈЕДНИЦАМАНАТЕРИТОРИЈИГРАДСКЕ

ОПШТИНЕНОВИБЕОГРАДЧлан1.УОдлуциомеснимзаједницаманатериторији

градскеопштинеНовиБеоград(„СлужбенилистГрадаБеограда”,број73/15),

Члан9.Саветимеснихзаједницаизабраниускладусапрописимакојисубилинаснази

доступањанаснагуовеодлуке,престајусарадомаизборновихсаветаизвршићесесагласно

одредбамаовеодлуке.

Члан10.Оваодлукаступанаснагуданомдоношења,аобјавићесеу„Службеномлисту

ГрадаБеограда”.СкупштинаГрадскеопштинеНовиБеоградБројX-020-779,29.децембра2016.

годинеПредседникРадованТврдишић,ср.


