ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
У општини Житиште је на основу члана 71. Статута Општине Житиште
(Службени лист Општине Житиште број 10/2019) члана 4.7 и 8. Oдлуке о врстама
прописа које доноси Скупштина Општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и
поступаку и начину спровођења јавне расправе (Службени лист Општине Житиште број
2/2018) упућен јавни позив и отворена јавна расправа у вези доношења Одлуке о месним
заједницама на територији Општине Житиште.
Текст Нацрта Одлуке о месним
заједницама на територији Општине Житиште је објављен на интернет страници Општине
Житиште.
Јавна расправа је трајала почев од дана 11. 6. 2019. године до дана 19. 6. 2019.
године. У наведеном периоду упућена су два поднеска путем електронске поште од
стране заинтересоване јавности и то од одборника Мирћа Лелеа из Торка и одборника
Добаи Јаноша из Торде. Наведени нацрт Предлога разматрала је и Радна група за анализу
стања у месним заједницама и такође дала своје примедбе и предлоге .
Одборник Лелеа Мирча је у свом поднеску истакао начелну примедбу на вођење
јавне распаве, односно на рок трајања од 8, а не 15 дана као и дао мишљење да се
расправа води само формално. Затим је предложио да се у Одлуци о месним заједницама
унесу одредбе које би прописале могућност плаћања симобилчне накнаде за рад чланове
органа Месних зајендица с обзиром да су исти рачунополагачи и заступају месну
заједницу, као и је потребно допунити одлуку у вези са финансирањем месних заједница
при чему би се прописала процентуална обавеза издвајања из буџета за приоритетне
пројекте по месним заједницама. Истовремено је предложио да се преформулише израз
мултиетнички састав становништва у припадници националних заједница мањина и
истовремено указако и на неколико техничких примедби на нацрт одлуке.
Одборник Добаи Јанош је у име месне заједнице Торда је предложио да највиши
број чланова савета буде 11, а не 9, затим да се смањи број чланова изборне комисије, и
одреди мандат изборне комисије, те да се изостави другостепена изборна комисија , а
предвиди судска заштита , затим да се на више места у одлуци прецизира употреба језика
и писма, те предложио да се не прецизирају врсте радних тела већ остане месним
заједницама на надлежност, као и више техничких примедби на нацрт одлуке.
Радна група за анализу стања у месним заједницама је указала на пренормираност у
Одлуци о месним заједницама односно дала начелну примедбу да је Одлука преобимна те
да се у њој налази више одредби које су садржане у Закону, Статуту и другим актима.
Затим је указано на чињеницу да се после ове одлуке доносе статути месних заједница, те

Упуства о спровођењу избора за органе у месним заједницама, где постоји простор да се
по потреби посебно регулишу поједина питања као што су обрасци који се користе у
изборном процесу. Радна група за анализу стања у месним заједницама је такође указала
то да је непотрено да се у Одлуци о месним заједницама налази одредба о могућности
преношења надлежности општинске управе на месне заједнице, јер исту одредбу садржи
и закон и Статут.
Примедбе, предлози и сугестије на нацрт Предлога Одлуке о месним заједница дате
у вези са јавном расправом су разматране и делимично прихваћене и уграђене у нацрт, а
потом су примедбе, предлози и сугестије прослеђене су Општинском већу као
овлашћеном предлагачу . Поједине примедбе које се односе на процентуално издвајање
из буџета нису могле бити прихваћене јер нису предмет регулисања ове одлуке већ део
поступка доношења одлуке о буџету, као и део који се односи на могућност плаћања
органа месне заједнице.
Коначан текст предлога Одлуке о месним заједницама утврдиће Општинско веће
Општине Житиште.
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