Месне заједнице
Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба и
интереса од непосредног значаја за грађане са дела територије
општине, у Општини се образују месне заједнице у складу са
законом.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе, има
својство правног лица у оквиру вршења послова на задовољавању
потреба и интереса грађана са њене територије и вршења
поверених послова из надлежнсоти општине, када су јој ти
послови поверени у складу са Статутом и одлуком о оснивању.
О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању
месне заједнице односно другог облика месне самоуправе
одлучује Скупштина општине већином од укупног броја одборника.
Изборе за председнике месних заједница расписује председник
Скупштине општине у складу са статутом месне заједнице.
Рад органа месне заједнице, односно другог облика месне
самоуправе јаван је.
Јавност рада и обавештавање грађана нарочито се обезбеђује:
1) јавним расправама:
· о предлогу финансијског плана месне заједнице,
· о завршном рачуну месне заједнице,
· о годишњим извештајима о раду месне заједнице,
· у другим приликама када органи општине или месне заједнице
то одлуче;
2) истицањем дневног реда и материјала за седницу органа месне
заједнице као и предлога одлука месне заједнице на огласној
табли, односно, огласном простору који је доступан највећем
броју грађана, истицањем усвојених одлука и других аката, као
и обавештавањем грађана о седницама органа месне заједнице о
зборовима грађана и другим скуповима од локалног интереса,

најмање осам дана пре дана њиховог најављеног одржавања;
3) правом грађана да остварују увид у записнике и акте органа
месне заједнице и присуствују седницама.
Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују статутом
месне заједнице.
Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне
самоуправе обезбеђују се из:
1) средстава обезбеђених у буџету општине;
2) средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
3) донација;
4) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.
Месна заједница, односно други облик месне самоуправе користи
средства у складу са програмом и финансијским планом, на који
сагласност даје надлежни орган Општинске управе надлежан за
финансије.
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Назив
Бискупље
Велико Градиште
Гарево
Десине
Дољашница
Ђураково-Поповац
Затоње
Камијево
Кисиљево
Кумане
Кусиће
Курјаче
Љубиње
Мајиловац
Макце

Острово
Печаница
Пожежено
Рам
Сираково
Средњево
Тополовник
Триброде
Царевац
Чешљева Бара
Председник
Златко Стокић
Селић Дејан
Ратко Савић
Владан Миловановић
Милан Петровић
Иван Стокић
Саша Живковић
Драшко Јовичић
Љубиша Ивковић
Ратибор Јовановић
Саша Стокић
Златољуб Жикић
Слободан Миладиновић
Милунка Алексић
Драган Симић
Дејан Илић
Војче Трајковић
Слободан Живић
Драган Секуловић
Милан Стојковић
Далибор Живановић
Мирко Стрејкић
Зоран Рајнић
Ненад Аћимовић

Живорад Илић
Тел. мобилни
062/590546
064/6512016
065/2301842
063/8943199
063/307236
069/711 779
062/1781877
063/16 12 615
064/57 06 207
064/ 28 07 140
064/8253647
065/3690000
061/3025642
063/81 33 293
064/0614467
064/97 80 066
064/3307484
063/7798894
065/5552273
063/7768296
060/3543405
063/8035551
062/668663
060/06 67 258
061/1866409
Линкови
Бискупље
Велико Градиште
Гарево
Десине
Дољашница
Ђураково-Поповац

Затоње
Камијево
Кисиљево
Кумане
Кусиће
Курјаче
Љубиње
Мајиловац
Љубиње
Острово
Печаница
Пожежено
Рам
Сираково
Средњево
Тополовник
Триброде
Царевац
Чешљева Бара

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

