
 
 

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

гласник Републике Србиј'', број 129/2007) и члана 41. и 129. Статута општине Нови 
Кнежевац (''Службени лист општине Нови Кнежевац'', број 12/08 и 11/2010), Скупштина 
општине Нови Кнежевац  је на својој седници која је оджана дана  21.02.2013.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 и 11/2010), (у даљем тексту: Статут). 
 

Члан 2. 
 Члан 17. Статута мења се и гласи: 
 „Скупштина општине именује председника и чланове надзорних одбора јавних 
предузећа чији је оснивач под условима, на начин и по поступку утврђеним законом и 
статутима јавних предузећа. 
 Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре 
установа, организација и служби чији је оснивач, на период од 4 године, осим када је 
посебним законима другачије предвиђен.“ 
 

Члан 3. 
 Члан 18. Статута мења се и гласи: 
 „Приликом именовања чланова у надзорним одборима јавних предузећа чији је 
оснивач општина, а нарочито оних јавних предузећа која су од значаја за остваривање 
права националних мањина, оснивач је дужан да води рачуна о националном саставу 
становништа општине и одговарајућој заступљености националних мањина у овим 
органима. 
 Приликом именовања чланова у управним и надзорним одборима установа, 
организација и служби чији је оснивач општина, а нарочито оних установа, организација и 
служби које су од значаја за остваривање права националних мањина оснивач је дужан да 
води рачуна о националном саставу становништа општине и одговарајућој заступљености 
националних мањина у овим органима.“ 
 

Члан 4. 
 Члан 19. мења се и гласи: 
 „Директоре  јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине именује 
Скупштина општине на период од 4 године, а на основу спроведеног јавног конкурса у 
складу са одредбама Закона. 
 На услове за именовање директора јавних предузећа, сходно се примењују одредбе 
Закона који регулише област рада и радних односа. 
 Јавни конкурс спроводи комисија за именовања, коју образује Скупштина општине 
својом Одлуком. 
 Директор заснива радни однос на одређено време“. 
 

Члан 5. 
После члана 19. Статута додају се нови чланови 19.а. и 19.б. који гласе: 

 
„Члан 19.а. 
Скупштина општине именује вршиоца дужности директора јавног предузећа у 

следећим случајевима: 
 1. Уколико директору престаје мандат због истека периода на који је именован, због 
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата. 
 2. Уколико буде донето решење о суспензији директора. 
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 3. У случају смрти или губитна пословне споровности. 
 Вршилац дужности директора може бити именован на период који није дужи од 6 
месеци. 

У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне 
штете, Скупштина општине може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора 
на још један период од 6 месеци.“ 

 
„Члан 19.б. 
Скупштина општине посебном одлуком образује комисију за именовања директора 

јавног предузећа. 
Комисија за именовање директора јавног предузећа броји 3 члана, од којих се један 

члан именује на предлог Сталне конференције градова и општина. 
Председник  и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

Скупштини АПВ, одборници у Скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни 
именована лица у органима државне управе, органима АПВ или органима јединица 
локалне самоуправе. 

 
Члан 6. 

Члан 20. Статута мења се и гласи: 
 „Јавна предузећа и установе и друге организације чији је оснивач или већински 
власник општина, у обавези су да Скупштини општине доставе Програме пословања ради 
давања сагласности, најкасније до 01.децембра текуће године за наредну годину.“ 
 

Члан 7. 
 Члан 41. тачка 10. Статута мења се и гласи: 
 „10. Именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних предузећа чији је 
оснивач, а ради обезбеђивања општег интереса даје сагласност на њихове статуте и друга 
општа акта у складу са законом. 
 Именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре установа, организација 
и служби чији је оснивач и у складу са законом даје сагласност на њихове статуте и друга 
општа акта у складу са законом.“ 

 
Члан 8. 

 Члан 106. Статута мења се и гласи: 
 „У месној заједници, односно другом облику месне самоуправе образује се Савет 
месне заједнице као представничко тело грађана. 
 Послови и задаци Савета, број чланова Савета, начин избора Савета као и начин 
одлучивања у Савету уређују се Статутом месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе. 
 Изборе за Савет месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе 
расписује председник Скупштине општине, а по правилу одржавају се у исто време када и 
општи избори за одборнике Скупштине општине. 
 Органи месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе бирају се 
непосредним, тајним гласањем на основу општих и једнаког изборног права. Сваки 
грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице или другог облика месне 
самоуправе, који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у органе 
месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. 
 Кандидате за чланове Савета могу предлагати посебно или заједно, регистроване 
политичке странке, коалиције и друге регистроване политичке организације чије изборне 
листе својим потписима подржи најмање 20, а у сеоским месним заједницама најмање 10 
грађана са бирачким правом на том подручју, по предлогу за  једног кандидата или 
најмање 140 бирача по изборној листи у Месној заједници Нови Кнежевац, а у сеоским 
месним заједницама 50 бирача по изборној листи. 
 Кандидате за чланове Савета може предлагати група грађана, коју својим 
потписима подржи најмање 20 бирача, а у сеоским месним заједницама најмање 10 бирача 
по предлогу за једног кандидата или најмање 140 бирача по изборној листи у Новом 
Кнежевцу, а у сеоским месним заједницама 50 бирача по изборној листи. 
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 Спровођењем избора за чланове Савета месне заједнице руководи општинска 
Изборна комисија или  Комисија коју посебно образује Скупштина општине. 
 Свакој изборној листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених 
гласова. 

Начин избора Савета месне заједнице или другог облика месне самоуправе ближе 
се уређује Одлуком о месној самоуправи.“ 

 
Члан 9. 

 Члан 111. Статута мења се и гласи: 
 „Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 
одговарајућим територијалним заједницама и општинама и градовима у другим државама, 
у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и 
правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и Законом. 
 Одлуку о сарадњи са одговрајућим територијалним заједницом, општинама и 
градовима доноси Скупштина општине или председник општине у зависности од 
успостављеног нивоа сарадње.“ 
 

Члан 10. 
 Члан 112. Статута мења се и гласи: 
 „Општина може бити оснивач или приступити асоцијацијама градова и општина. 
 Општина оснива и приступа асоцијацијама градова и општина ради унапређења 
развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса. 
 Општина, такође кроз чланство у асоцијацијама размењује искуства и остварује 
сарадњу са градовима и општинама у земљи и у другим државама, учествује у заступању 
сопственог и заједнички утврђеног интереса пред државним органима посебно у поступку 
доношења закона и других аката од значаја за заштиту, унапређење и финансирање 
локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за остваривања послова градова и 
општина. 
 Одлуку из става 1. и 2. овог члана доноси Скупштина општине.“ 
 
 

Члан 11. 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Нови Кнежевац''. 
 

 
  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                           ПРЕДСЕДНИК СО-е 
Број: I-020-30                                     Ујхељи Нандор,с.р. 
Дана: 21.02.2013.год. 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 


