
Одлука о месним заједницама на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 2/2010, 11/2011 (чл. 3.
није у пречишћеном тексту) и 27/2016 (чл. 3. није у пречишћеном тексту).

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком образују се месне заједнице као облици месне самоуправе, одређују њихова подручја и послови, начин
одлучивања, поступак избора и начин рада органа, као и друга питања која су од значаја за њихов рад.

Члан 2.
Месне заједнице се образују ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и интереса локалног

становништва.
Члан 3.

Месна заједница има својство правног лица у погледу права и дужности утврђених Статутом града и овом Одлуком.
Месна заједница има отворене пословне рачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора града Сомбора.

Члан 4.
Месна заједница има печат чији се облик и садржина утврђује Статутом месне заједнице.

Члан 5.
Месна заједница доноси статут месне заједнице који мора бити у складу са Законом, Статутом града и овом Одлуком.

Члан 6.
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне и непокретне ствари, новчана средства и имовинска права.
Савети месне заједнице су дужни да имовином из става 1. овог члана располажу у складу са законом, овом одлуком и статутом

месне заједнице.
Члан 7.

Месне заједнице остварују непосредну међусобну сарадњу, сарадњу са градом и њеним органима, предузећима и другим
организацијама, установама и удружењима грађана ради остваривања програма од заједничког интереса.

У остваривању међусобне сарадње, месне заједнице могу да удружују средства и да образују заједничке органе и службе, као и
да предузимају друге заједничке активности у извршавању својих послова и остваривању права и обавеза.

II НАЗИВИ И ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 8.

На подручју града Сомбора и насељених места , месне заједнице су: МЗ "Венац", МЗ "Црвенка", МЗ "Млаке", МЗ "Селенча", МЗ
"Нова Селенча", МЗ "Стара Селенча", МЗ "Горња Варош", МЗ "Алекса Шантић", МЗ "Бачки Брег", МЗ "Бачки Моноштор", МЗ
"Бездан", МЗ "Растина", МЗ "Гаково", МЗ "Дорослово", МЗ "Кљајићево", МЗ "Колут", МЗ "Риђица", МЗ "Светозар Милетић", МЗ
"Станишић", МЗ "Стапар", МЗ "Телечка" и МЗ "Чонопља".

Члан 9.
Подручја месних заједница из члана 8. ове одлуке су:
1. МЗ "Венац" обухвата следеће улице: Венац војводе Степе Степановића, Венац војводе Радомира Путника, Венац војводе

Живојина Мишића, Венац војводе Петра Бојовића и све улице унутар тих улица.
2. МЗ "Црвенка" обухвата следеће улице: десну страну Војвођанске улице, десну страну Јосифа Маринковића, десна страна

улице Гаковачки пут до улице Дравске и Савске и све улице од леве стране Војвођанске улице до улице Вере Гуцуње укључујући и
улицу Вере Гуцуње до улице Вука Караџића, од улице Милоша Обилића до угла Благојевићеве улице и леву страну Благојевићеве
улице , од угла улице Вука Караџића до жељезничке пруге Сомбор-Нови Сад, лева страна забашћа улице Архиђакона Стефана и
приградска насеља Обзир, Билић, Милчић, Ранчево и Шапоње.

3. МЗ "Млаке" обухавата следеће улице: леву страну Стапарског пута од Великог Бачког канала и све улице од леве стране
Стапарског пута до улице Вере Гуцуње, улицу Вука Караџића од улице Петра Кочића до угла Благојевићеве улице укључујући и
десну страну Благојевићеве улице од угла улице Вука Караџића и Благојевићеве до железничке пруге Сомбор - Нови Сад и
приградска насеља Ленија, Градина и Радојевићи.

4. МЗ "Селенча" обухвата следеће улице: Стапарски пут десна страна до Војничке улице, Мите Поповића, Војничка десна страна,
Арсенија Чарнојевића, Самка Радосављевића, Бранислава Нушића до Војничке, Белог Голуба, Кнеза Милоша, Сонћански пут до
Дубровачке, Алексе Шантића, Јоргованска до Максима Горког, Јожефа Флозбергера, Мостарска, Илије Бирчанина до Максима
Горког, Петра Прерадовића, Амброзија Шарчевића до Максима Горког, Божидара Аџије, Августа Цесарца до Максима Горког, Дује
Марковића, Дубровачка до Максима Горког, Школска, лева страна Апатинског пута до Максима Горког и приградска насеља
Чичови, Лугово и Жарковац.

5. МЗ "Нова Селенча" обухвата следеће улице: Војничка лева страна, Стапарски пут десна страна од Војничке улице,
Фрушкогорска, Нушићева од Војничке улице, Спортска, Првомајски булевар, ЈНА, Грује Дедића, Алексе Дундића, Канаринска,
Ивана Парчетића, Бење Антала, Цара Душана, ВИ Личке дивизије, Бала Иштвана, Милете Протића, Славише Вајнера Чиче, Проте
Матеје Ненадовића Роковци од Роковачког пута до десне стране Стапарског пута.

6. МЗ "Стара Селенча" обухвата следеће улице: Роковачки пут, Роковци од Роковачког пута до леве стране Апатинског пута,
Вукице Митровић, Хероја Карпоша, Незнаног јунака, Васе Пелагића, Сонћански пут од Дубровачке, Душана Станичкова, Илије
Гарашанина, Максима Горког, Апатински пут лева страна од Максима Горког до канала, Илије Бирчанина од Максима Горког,
Јоргованска од Максима Горког, Амброзија Шарчевића од Максима Горког, Августа Цесарца од Максима Горког, Дубровачка од
Максима Горког, Ђуре Даничића, Платона Атанацковића, Далматинска, Јована Поповића, Липов лад, Розе Луксембург, Миладина и
Николе Кунића, Стевана Мокрањца, Иве Андрића, Сердар Јанка Вукотића, Жикице Јовановића Шпанца, Циглана, Јована Скерлића,
Аугуста Шеное, Др Радивоја Симоновића, Браће Рибникар, Венац Петрове Горе и приградска насеља Централа и Буковац.

7. МЗ "Горња Варош" обухвата следеће улице: десну страну Апатинског пута, леву страну Војвођанске улице, и леву страну
Јосифа Маринковића, све улице унутар тих улица и приградска насеља Шикара, Козара и Ненадић.

8. МЗ "Алекса Шантић" обухвата катастарску општину Алекса Шантић и насеље "9. мај".
9. МЗ "Бачки Брег" обухвата катастарску општину Бачки Брег.
10. МЗ "Бачки Моноштор" обухвата катастарску општину Бачки Моноштор.
11. МЗ "Бездан" обухвата катастарску општину Бездан.
12. МЗ "Чонопља" обухвата катастарску општину Чонопља.
13. МЗ "Дорослово" обухвата катастарску општину Дорослово.
14. МЗ "Гаково" обухвата катастарску општину Гаково.
15. МЗ "Кљајићево" обухвата катастарску општину Кљајићево и Јагњево салаше.
16. МЗ "Колут" обухвата катастарску општину Колут.
17. МЗ "Растина" обухвата катастарску општину Растина.
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18. МЗ "Риђица" обухвата катастарску општину Риђица.
19. МЗ "Стапар" обухвата катастарску општину Стапар.
20. МЗ "Св. Милетић" обухвата катастарску општину Светозар Милетић.
21. МЗ "Телечка" обухвата катастарску општину Телечка, изузев Јагњево салаша.
22. МЗ "Станишић" обухвата катастарску општину Станишић.

III ПОСТУПАК ОБРАЗОВАЊА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 10.

Поступак образовања месних заједница се састоји од утврђивања подручја за које се образује месна заједница и избора органа
месне заједнице.

Члан 11.
О образовању нове, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује Скупштина града, већином гласова укупног броја

одборника.
Предлог за оснивање нове, промену или укидање постојеће месне заједнице могу поднети: градско веће, градоначелник, најмање

1/3 одборника, Савет месне заједнице или грађани са пребивалиштем на територији на коју се предлог односи, и то путем грађанске
иницијативе.

Предлог из става 2. овог члана мора да буде образложен.
Члан 12.

Скупштина града дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне
заједнице прибави мишљење грађана са дела територије града на који се предлог односи.

О предлогу за укидање, промену подручја, односно формирање нове месне заједнице, грађани се изјашњавају путем
референдума.

Скупштина града дужна је да распише референдум за део територије града на који се предлог односи, у року од 30 дана од дана
подношења предлога из члана 11. ове Одлуке.

У одлуци о расписивању референдума, Скупштина града ће одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата
референдума.

Члан 13.
Скупштина града дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице прибави и мишљење Савета

месне заједнице на који се предлог односи.
Савет месне заједнице је дужан да се изјасни у року који је одређен у одлуци Скупштине града.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се да је мишљење позитивно.

Члан 14.
Месна заједница је конституисана када се изаберу органи месне заједнице и донесе статут месне заједнице.
Избором и конституисањем органа месне заједнице и доношењем статута, месна заједница стиче својство правног лица.

III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.

Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана на свом подручју, месна заједница обавља следеће послове:
- подстиче, обједињава и доставља надлежним органима, јавним предузећима и установама, иницијативе грађана за решавање

питања од њиховог заједничког интереса;
- предлаже мере у области просторног и урбанистичког планирања и уређења месне заједнице;
- учествује у изградњи комуналних објеката и путева када су јавна предузећа инвеститори тих објеката;
- организује изградњу комуналних објеката када јавна предузећа нису инвеститори тих објеката;
- сарађује на одржавању комуналних објеката и путева и у обављању комуналних делатности које је град поверио јавним

предузећима и другим предузећима и предузетницима;
- обезбеђује просторне и организационе услове за културно-уметничке активности грађана;
- у сарадњи са органима града стара се о стварању услова за рад предшколске установе, основне школе и других облика

васпитно-образовног рада са децом;
- учествује у обезбеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију;
- сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању услова за примарну здравствену заштиту

и ветеринарску заштиту;
- организује по потреби разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју;
- стара се о заштити од елементарних непогода и организованом отклањању или ублажавању последица;
- стара се о реализацији уведеног самодоприноса и увођењу новог;
- уређује коришћење пашњака и утрина који су враћени селима на коришћење;
- стара се о имовини месне заједнице, њеном очувању и располагању;
- организује мировно веће, комисију за процену штете, и друге специфичне облике самопомоћи становништва;
- сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама о питањима која су од интереса за грађане месне заједнице;
- сарађује са органима града, државним органима, јавним предузећима и установама;
- обавља и друге послове у складу са Законом, одлукама града Сомбора и Статутом месне заједнице.

Члан 16.
Скупштина града може одлучити, на предлог, или уз сагласност месне заједнице, да се о организовању обављања појединих

комуналних делатности, или послова из оквира тих делатности у сеоским насељима, када те делатности служе искључиво
потребама становништва, стара месна заједница.

Члан 17.
За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, може се

организовати рад Градске управе у Месним заједницама.
Члан 18.

Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада органа Месне заједнице обезбеђује се на начин утврђен Статутом Месне заједнице.

IV ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 19. 

Савет Месне заједнице је представничко тело грађана месне заједнице који обавља следеће послове и задатке:
- Доноси статут месне заједнице
- Доноси опште и посебне акте
- Доноси програм рада и финансијски план
- Подноси извештај о раду и завршни рачун месне заједнице



- Одлучује о начину коришћења и управљања непокретностима на којима има право својине
- Покреће иницијативу за увођење месног самодоприноса
- Врши надзор над спровођењем програма реализације уведеног самодоприноса
- Покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа града
- Сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од интереса за грађане месне заједнице
- Стара се о спровођењу референдума који се расписује на територији града, за делове града, месну заједницу или делове месне

заједнице
- Именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи закључке зборова грађана и расправља о

предлозима одлука зборова грађана,
- Усваја једногодишњи извештај о раду месне заједнице
- Образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања заједничких потреба грађана у складу са

законом и овом одлуком
- Утврђује престанак мандата члану Савета месне заједнице
- Утврђује предлог и подноси иницијативу за утврђивање и промену назива улица, тргова и других делова насељеног места,
- Стара се о вршењу послова које месној заједници повери град
- Одлучује о пријему и престанку радног односа секретара и осталих запослених радника у Месној заједници 
- Врши и друге послове утврђене овом Одлуком и Статутом месне заједнице.
У случају повећања броја запослених, претходну сагласност даје Градоначелник града Сомбора.

Члан 20. 
Број чланова Савета утврђује се статутом месне заједнице.
Члан Савета месне заједнице мора имати пребивалиште на подручју те месне заједнице.
Мандат чланова Савета траје 4 године, односно до избора новог Савета месне заједнице.
Избори за чланове савета месне заједнице морају се одржати најкасније 30 дана пре истека мандата чланова савета којима

мандат истиче.
Изузетно од става 4. овог члана, Председник Скупштине града може у оправданим ситуацијама које се односе на примену начела

економичности поступка или на поступак измене законских прописа који регулишу материју локалне самоуправе, да продужи мандат
чланова савета најдуже до 12 месеци.

Члан 21.
Избор чланова Савета месне заједнице врши се у складу са Статутом града, Статутом месне заједнице и овом Одлуком.

Члан 22.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника који се бирају из реда чланова Савета.
За председника и заменика председника Савета месне заједнице изабрани су чланови Савета који добију већину гласова укупног

броја чланова Савета.
Члан 23.

Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Члан 24.

Члан Савета месне заједнице не може истовремено бити и запослени у тој месној заједници.
Члан 25.

Савет месне заједнице може образовати Извршни одбор савета месне заједнице.
Број чланова, састав, задаци, начин избора и друга питања од значаја за рад Извршног одбора утврђују се Статутом месне

заједнице.
Члан 26.

Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела: комисије, одборе и мировна већа, а у циљу припреме,
разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.

Статутом месне заједнице утврђује се број и структура чланова, надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за њихов рад.

V ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 27.

За обављање административних, стручних, техничких и других послова за потребе месне заједнице, месна заједница може
образовати стручну службу.

Стручно-административним пословима месне заједнице руководи секретар месне заједнице.
За обављање послова из става 1. овог члана месна заједница може са другим месним заједницама образовати заједничку

стручну службу.
Вршење појединих административних, стручних, техничких и других послова за своје потребе месна заједница може поверити

органима управе, другим органима и стручним службама других месних заједница у складу са законом.
Одлуку о образовању стручне службе доноси савет Месне заједнице, а у случајевима поверавања вршења послова стручним

службама других месних заједница, одлуку споразумно доносе савети месних заједница.

VI ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 28.

Изборе за Савет месне заједнице расписује председник Скупштине града у складу са овом Одлуком.
Од дана расписивања до дана одржавања избора не може протећи мање од 45 ни више од 90 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од када почињу тећи рокови за вршење изборних

радњи.
Одлука о расписивању избора објављује се у "Службеном листу града Сомбора".

Члан 29.
Чланови Савета месне заједнице бирају се непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права.
Сваки грађанин са пребивалиштем на подручју месне заједнице који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде

биран у Савет месне заједнице.
Члан 30. 

Изборне јединице за месну заједницу, њихов број, као и број чланова Савета који се у њима бира, одређује Савет својом
одлуком.

Члан 31.
Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице има најмање 30 грађана са пребивалиштем на подручју месне

заједнице.
Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице.
Предлог кандидата доставља се надлежном органу за спровођење избора, најкасније 15 дана пре дана одређеног за изборе.

Члан 32.



Органи за спровођење избора за Савет месне заједнице су
1. Изборна комисија
2. Бирачки одбор.
Изборну комисију именује Савет месне заједнице.
Изборна комисија у обавези је да обезбеди контролу изборног процеса предлагачу који је предложио најмање једну половину

кандидата за чланове Савета МЗ.
Председник Изборне комисија мора бити дипломирани правник.

Члан 33.
Резултате избора утврђује изборна комисија на основу резултата из свих изборних јединица.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета или предлагач кандидата има право да поднесе приговор изборној комисији због

неправилности у поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговори из става 2. овог члана подносе се изборној комисији у року од 24 часа од часа када је донета одлука, односно

извршена радња.
Изборна комисија дужна је да по приговору донесе решење у року од 48 часова од пријема приговора.
Против решења из става 4. ове Одлуке може се изјавити жалба Градској изборној комисији као другостепеном органу у року од 24

часа од часа пријема решења изборне комисије.
Градска изборна комисија дужна је да по жалби донесе решење у року од 48 часова од пријема жалбе.

Члан 34.
За члана савета месне заједнице је изабран кандидат који је добио највећи број гласова.
Ако два или више кандидата добију једнак и истовремено највећи број гласова, изабран је кандидат који се одређује жребом, који

обавља председник изборне комисије.
Члан 35.

Ако избори за Савет месне заједнице буду поништени, Председник Скупштине града ће расписати поновне изборе у року од 15
дана.

Савет чији је мандат истекао наставља са радом до избора чланова новог Савета.
Члан 36.

Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник Савета месне заједнице у претходном сазиву и то у року
од 15 дана од дана утврђивања коначности резултата избора.

Ако председник Савета месне заједнице у претходном сазиву не сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана,
конститутивна седница Савета месне заједнице може се сазвати и на позив најмање 1/3 новоизабраних чланова.

Конститутивном седницом председава председник у претходном сазиву до избора новог председника.
Уколико председник у претходном сазиву одбије да председава седницом, истом председава најстарији са листе новоизабраних

чланова Савета.
Конститутивна седница се може одржати ако на њој присуствује већина од укупног броја чланова Савета месне заједнице.
На конститутивној седници Савета месне заједнице, из реда чланова Савета бирају се председник и заменик председника Савета

месне заједнице.
Председник Савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој форми изврши примопредају пописа имовине

са свим правима, обавезама и задужењима месне заједнице на дан примопредаје.
Члан 37.

Чланство у Савету месне заједнице престаје:
- оставком,
- због безусловне осуде на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци,
- због потпуног или делимичног губљења пословне способности,
- због губљења држављанства Републике Србије,
- услед промене пребивалишта ван подручја месне заједнице,
- у случају смрти.
О престанку чланства у Савету из напред наведених разлога, Савет извештава Председника Скупштине града у року од 7 дана.

Члан 38.
Допунски избори за Савет месне заједнице обавезно се расписују у случају да се на начин прописан овом Одлуком не може

обезбедити присутност више од 1/2 чланова Савета месне заједнице.
Члан Савета који се бира мора бити са територије изборне јединице члана коме је престао мандат.

Члан 39.
Ванредни избори за Савет месне заједнице расписују се због:
- необављања послова Савета, односно неодржавања састанака Савета месне заједнице у периоду дужем од 4 месеци,
- недоношења Статута месне заједнице у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке,
- недоношења програма рада и финансијског плана до краја месеца марта за текућу годину.

VII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 40.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште у месној заједници, одлучују о својим заједничким интересима путем грађанске
иницијативе, на збору грађана и референдуму, у складу са законом, Статутом града и Статутом месне заједнице и путем изабраних
представника у Савету месне заједнице.

Члан 41.
Иницијативу за разматрање, односно решавање одређених питања из оквира права и дужности месне заједнице може покренути

сваки грађанин, сам или заједно са другима, чије је пребивалиште на подручју месне заједнице, у складу са законом, статутом
града, статутом месне заједнице и овом Одлуком.

Иницијатива се у писменом облику подноси Савету месне заједнице.
Члан 42.

Збор грађана се сазива за месну заједницу, део месне заједнице или више месних заједница.
Збор грађана сазива председник Савета месне заједнице, а може га сазвати и градоначелник.

Члан 43.
Збор грађана расправља и даје предлоге:
- о потреби увођења самодоприноса
- разматра предлоге урбанистичких планова чија се примена односи на подручје месне заједнице
- о питањима из делокруга рада Скупштине града за који се тражи расправа на зборовима грађана
- о другим питањима од непосредног и заједничког интереса за грађане месне заједнице.

Члан 44.
Путем референдума грађани месне заједнице одлучују о:



- увођењу самодоприноса
- другим питањима из надлежности града када Скупштина града о томе одлучи.

VIII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 45.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
- средстава утврђених Одлуком о буџету града,
- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,
- донација и поклона,
- и других прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Средства која град преноси месној заједници обезбеђују се у буџету града посебно за сваку месну заједницу, по наменама:
- средства за плате, социјалне доприносе и остала лична примања запослених,
- материјални трошкови за функционисање месне заједнице,
- средства за обављање изворних послова града који су поверени месној заједници,
- средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део подручја месне заједнице,
- средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у коме грађани учествују са најмање 10%

средстава.
Средства за финансирање месне заједнице обезбеђују се у буџету града сразмерно исказаним потребама, а у складу са

финансијским могућностима буџета.
Износ средстава из става 2. овог члана не обухвата средства која се у буџету града издвајају за капитална улагања на основу

програма уређења грађевинског земљишта.
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом, на који сагласност даје Извршни орган града.

Члан 46.
На захтев надлежног органа града Савет месне заједнице је дужан да достави захтев за обезбеђење финансијских средстава за

наредну годину у роковима које одреди градски орган управе.
Члан 47.

Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 15. марта текуће године, достави градском већу и Скупштини града извештај о
свом раду и реализацији програма за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је град пренео.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.

Месне заједнице су дужне да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладе свој статут са статутом града и
овом Одлуком.

Члан 49.
Одлуке и други општи акти месне заједнице остају на снази до њиховог усклађивања са одредбама ове Одлуке.

Члан 50.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним заједницама ("Сл. лист општине Сомбор", бр. 2/04 и 4/05).

Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Сомбора".
 
 

У РЕДАКЦИЈСКОМ ПРЕЧИШЋЕНОМ ТЕКСТУ НЕ НАЛАЗИ СЕ:
Чл. 3. Одлуке - 27/2016-386:

 
''Месне заједнице су дужне, да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладе своје статуте са наведеним

изменама и допунама.''

 


