
 

 
 

          

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србиј'', број 129/2007) и члана 41. Статута општине Нови Кнежевац (''Службени лист 

општине Нови Кнежевац'', број 12/08), Скупштина општине Нови Кнежевац  је на својој седници која 

је оджана дана  11.10.2010. године, донела  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Одлуком о изменама и допунама Статута општине Нови Кнежевац ( у даљем тексту: Одлука), 

врше се измене и допуне Статута општине Нови Кнежевац (''Службени лист општине Нови 

Кнежевац'', број 12/08), (у даљем тексту: Статут). 

 

Члан 2. 

 Члан 3. Статута мења се и гласи: 

 ''Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја  

- катастарских општина које улазе у њен састав, и то: 

 

            Насељено место                                                    Катастарска општина 

 

Нови Кнежевац –Törökkanizsa                Нови Кнежевац –Törökkanizsa 

Филић – Firigyháza                                      Филић–Firigyháza                           

Банатско Аранђелово – Oroszlámos         Банатско Аранђелово –Oroszlámos 

Сигет – Sziget                                             Банатско Аранђелово – Oroszlámos 

Подлокањ – Podlokány                              Банатско Аранђелово – Oroszlámos 

Мајдан – Majdány                                      Мајдан-Рабе  –   Majdány-Rábé 

Рабе – Rábé                                              Мајдан-Рабе  –   Majdány-Rábé 

Ђала – Gyála                                             Ђала – Gyála 

Српски Крстур–Szerbkeresztúr                  Српски Крстур – Szerbkeresztúr .'' 

 

Члан 3. 

 Члан 6. Статута мења се и гласи: 

 ''Општина има своје симболе и то: грб, а може имати и своју зставу. 

 Грб Општине за основу штит плаво-бело-црвене боје овалног облика који је у горњем делу 

зарубљен и даје контруре моста. Рубови штита су оивичени златном бојом. У горњем делу штита 

налази се мост на реци Тиси чије су ивице златне боје, а испод моста у делу штита чија је позадина 

плаве боје, налазе се усправно постављене једна поред другог три класа жита златне боје. У 

средини грба стоје четири куће у панонском стилу беле боје, оивичене златном бојом. 

 Симболи Општине могу се истицати само уз државне симболе, а употреба грба и заставе 

Општине ближе се уређују одлуком Скупштине општине.'' 

 

Члан 4. 

 Члан 11. Статута мења се и гласи: 

 ''Скупштина општине решењем утврђује односно мења називе нових односно постојећих 

улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну 

сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине, и прибављено мишљење 

Националног савета мађарске националне мањине. 

 Поступак утврђивања и промене назива улица, тргова, заселака и других делова насељених 

места, биће регулисан посебном одлуком Скупштине општине.'' 
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Члан 5. 

 У члану 41. Статута врше се следеће измене: 

 - тачка 17. брише се; 

 После тачке 31. додаје се нова тачка 31а , која гласи: 

 ''- поставља Општинског јавног правобраниоца;'' 

 После тачке 31а, додаје се тачка 31б, која гласи: 

 ''- утврђује односно мења називе нових односно постојећих улица, тргова, заселака и других 

делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност надлежног органа 

Аутономне Покрајине Војводине, и прибављено мишљење Националног савета мађарске 

националне мањине.'' 

 После тачке 31б, додаје се нова тачка 31в, која гласи: 

 ''- доноси одлуку о манифестацијама и другим поводима чији је покровитељ.'' 

 

 

Члан 6. 

 Члан 48. Статута мења се и гласи: 

 ''Стална радна тела Скупштине општине су: 

 1. Савет за буџет и финансије; 

 2. Савет за урбанизам, комуналну делатност и заштиту животне средине; 

 3. Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта; 

 4. Комисија за кадровска и административна питања и радне односе; 

 5. Мандатно-имунитетска комисија, и 

 6. Комисија за представке и жалбе. 

 Општинска изборна комисија и Савет за међунационалне односе су стална радна тела 

Скупштине општине, с тим да се начин образовања и надлежност ових комисија уређује законом 

односно посебном одлуком Скупштине општине.'' 

 

 

Члан 7. 

 Члан 49. Статута мења се и гласи: 

 ''Поред сталних и повремених радних тела, Скупштина општине оснива и посебна радна 

тела, и то: Савет за младе, Савет за развој општине и Социјално-економски савет. 

 Надлежност посебних радних тела одређује се овим Статутом односно актом о оснивању, а 

стручне и административно-техничке послове за ова радна тела обавља Општинска управа.'' 

 

 

Члан 8. 

 Члан 84. Статута мења се и гласи: 

 - Председник општине може поставити три своја помоћника у Општинској управи и то: 

 - Помоћник Председника општине за економски развој; 

 - Помоћник Председника општине за урбанизам и развој месне самоуправе, и 

 - Помоћник Председника општине за предузетништво. 

 Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су 

постављени, затим о питањима из надлежности Председника општине, и врши друге послове 

утврђене актом о систематизацији Општинске управе.'' 

 

 

Члан 9. 

 У члану 103. Статута, додају се ставови 3. и 4. који гласе: 

 ''Месна заједница може имати своја обележја. 

 Врста, изглед и садржај обележја из става 1. овог члана одређује се Статутом месне 

заједнице, уз прибављену сагласност Скупштине општине,  а начин њиховог коришћења ближе се 

одређује одлуком Скупштина општине.'' 
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Члан 10.  

 После члана 116. Статута додаје се нови члан 116а, који гласи: 

 

 

''Општинско јавно правобранилаштво“ 

 

 

Члан 116а. 

 Послове правне заштите именовиних права и интереса општине обавља Општинско јавно 

перавобранилаштво. 

 Јавно правобранилаштво из става 1. овог члана је законски заступник општине. 

 Функцију Општинског јавног правобранилаштва врши Општински јавни правобранилац, 

којег поставља Скупштина општине на четири године и може бити поново постављен, а остала 

питања везана за рад и функционисање овог органа ближе се уређују одлуком Скупштине 

општине.'' 

 

 

Члан  11. 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Нови Кнежевац''. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Број: I-02-020-89/2010             Ујхељи Нандор, с.р. 

Дана: 11.10.2010. године 

НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 

 

 


