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ОДЛУКА 

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

ПРЊАВОР 

 
                                                                    

                                                                     ПРЕДЧЛАГАЧ: Начелник општине

                                                                     ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за

                                                         

Прњавор,  јуни  2019. године 

 

П Р И Ј Е Д Л О Г 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

Начелник општине 

Одјељење за општу управу  



 

  На основу члана 39. и 114. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике  Српске “, број: 97/16 и 36/19), члана 37. и 114. Статута општине Прњавор  

(„Службени гласник општине Прњавор, број 15/17 и 12/18), и члана 161. и 175. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“  

21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној 

дана__________________2019. године, донијела је   

 

 

 

О Д Л У К У 
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР 

 

 
I  - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

  Овом одлуком утврђује се назив, подручје и послови које врши мјесна 

заједница, оснивање мјесних заједница, поступак избора чланова Савјета мјесне 

заједнице (у даљем тексту: Савјет), сазивање и начин рада Збора грађана, начин 

финансирања и друга питања од значаја за рад мјесне заједнице. 

 

Члан 2. 

 

(1) Мјесна заједница, оснива се одлуком Скупштине општине за подручје на 

којем постоји интерес становника, које представља територијалну и 

функционалну цјелину, а на којем постоји међусобна повезаност грађана и 

могућност остваривања заједничких интереса и потреба. 

(2) Мјесна заједница оснива се за дио насељеног мјеста, односно за подручје 

једног или више међусобно повезних насељених мјеста. 

 

Члан 3. 

 

(1) Мјесна заједница нема статус правног лица.  

(2) Мјесна заједница има печат округлог облика, пречника 35 мм, ћириличним и 

латиничним  кружно исписаним  називом: „Република Српска, Општина 

Прњавор“, а у средини: „Мјесна заједница“ и њен назив и сједиште. 

(3) Општинска управа општине Прњавор (у даљем тексту: Општинска управа) 

обезбјеђује израду печата и води евиденцију о печатима и лицима 

одговорним за употребу печата мјесне заједнице.  

(4) Отисак печата мјесне заједнице ставља се на одлуке које доноси Савјет 

мјесне заједнице и које потпише предсједник Савјета, на захтјеве и дописе 

које предсједник Савјета упућује надлежним органима општине и другим 

установама. 



(5) Регистар мјесних заједница води Општинска управа у складу са 

правилником који доноси министар управе и локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

 

  У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују:  

  1) покретањем иницијатива и учешћем у јавним расправама приликом припреме 

и доношења просторних и урбанистичких планова општине, а односе се на подручје 

мјесне заједнице, 

  2) покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи 

комуналних објекта и објеката у општој употреби, на подручју мјесне заједнице,  

  3) покретањем иницијатива и учешћем у јавним расправама о активностима које 

су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности, 

  4) прикупљањем и достављањем органима општине, јавним предузећима и 

установама представки и притужби на њихов рад, као и иницијатива и приједлога 

грађана за рјешавање питања од њиховог заједничког интереса, 

  5) учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих 

услова за спорт и рекреацију, 

  6)  организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју, 

  7) заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или 

ублажавањем посљедица од елементарних непогода, 

  8) сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане 

мјесне заједнице и  

  9) обављањем послова које им повјере органи општине.  

 

 

II - ОСНИВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  

 

Члан 5. 

 

  Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, а у циљу 

задовољавања њихових заједничких потреба, на подручју општине Прњавор оснивају 

се сљедеће мјесне заједнице:  

  1) Мјесна заједница „Прњавор“- образује се за насељено мјесто Прњавор, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Прњавор, у површини од 628 

хектара, са сједиштем у Прњавору, 

  2) Мјесна заједница „Околица“- образује се за насељено мјесто Околица, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Околица, у укупној површини од 

474 хектара, са сједиштем у Околици, 

  3) Мјесна заједница „Бабановци“- образује се за насељена мјеста: Бабановци, 

Насеобина Бабановци и Долине, а граница обухвата иде границом Катастарске општине 

Бабановци, у укупној површини од 745 хектара,  са сједиштем у Бабановцима, 

  4) Мјесна заједница „Маћино Брдо“- образује се за насељено мјесто Маћино 

Брдо, а граница обухвата иде границом насељеног мјеста Маћино Брдо, у укупној 

површини од 267 хектара,  са сједиштем у Маћином Брду, 

  5) Мјесна заједница „Доњи Гаљиповци“- образује се за насељена мјеста: Доњи 

Гаљиповци   и Горњи Гаљиповци, а граница обухвата иде границом катастарских 



општина: Гаљиповци Доњи и Гаљиповци Горњи, у укупној површини од 1.428 хектара,  

са сједиштем у Доњим Гаљиповцима, 

  6) Мјесна заједница „Грабик Илова“- образује се за насељено мјесто Грабик 

Илова и дио насељеног мјеста Караћ, а граница обухвата иде границом Катастарске 

општине Грабик Илова и домаћинства: Божуновић Радована сина Теодора, Самарџија 

Гојка сина Љубе, Самарџија Милутина сина Милана, Божуновић Недељка сина 

Теодора, Черековић Милана сина Петра и Божуновић Ранка сина Боже, који се налазе у 

насељеном мјесту Караћ, у укупној површини од 1.997 хектара,  са сједиштем у Грабик 

Илови, 

  7) Мјесна заједница „Коњуховци“- образује се за насељена мјеста: Коњуховци и 

Ратковац, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Коњуховци и 

Ратковац, у укупној површини 840 хектара,  са сједиштем у Коњуховцима, 

  8) Мјесна заједница „Гаљиповци“- образује се за насељена мјеста: Гаљиповци и 

Мравица, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Гаљиповци и 

Мравица, у укупној површини од 483 хектара, са сједиштем у Гаљиповцима, 

  9) Мјесна заједница „Кремна“- образује се за насељена мјеста: Кремна, Јасик и 

Лужани, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Кремна и Вучијак, у 

укупној површини од 3.664 хектара, са сједиштем у Кремни, 

  10) Мјесна заједница „Штрпци“- образује се за насељено мјеста: Горњи Штрпци   

и Доњи Штрпци, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Штрпци 

Горњи и Штрпци Доњи,  у укупној површини од 5.596 хектара, са сједиштем у 

Штрпцима, 

  11) Мјесна заједница „Кулаши - Поповићи“- образује се за насељена мјеста:   

Кулаши и  Поповићи, а граница обухвата иде границом катастарских општина: 

Поповићи и Кулаши, у укупној површини од 4.521 хектар, са сједиштем у Кулашима, 

  12) Мјесна заједница „Присоје“- образује се насељено мјесто Присоје које 

представља дио Катастарске општине Горњи Вијачани, у укупној површини од 1.368 

хектара, са  сједиштем у Присојима, 

  13) Мјесна заједница „Горњи Вијачани“- образује се за насељено мјесто Горњи 

Вијачани, у укупној површини од 2410 хектара, са сједиштем у Горњим Вијачанима, 

  14) Мјесна заједница „Доњи Вијачани“- образује се за насељено мјесто Доњи 

Вијачани, а граница обухвата иде границом Катастарске општине Доњи Вијачани, у 

укупној површини од 2.891 хектара, са сједиштем у  Доњим Вијачанима, 

  15) Мјесна заједница „Горња Мравица“- образује се за насељена мјеста: Горња 

Мравица, Брезик и Ралутинац, а граница обухвата иде границом катастарских општина: 

Мравица Горња и Брезик, у укупној површини од 1.650 хектара, са сједиштем у Горњој 

Мравици, 

  16) Мјесна заједница „ Доња Мравица “- образује се за насељено мјесто Доња 

Мравица, а граница обухвата иде границом Катастарске општине Мравица Доња, у 

укупној површини од 704 хектара,  са сједиштем у Доњој Мравици, 

  17) Мјесна заједница „Дренова“- образује се за насељено мјесто Дренова, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Дренова, у укупној површини од 

1.783 хектара, са сједиштем у Дренови, 

  18) Мјесна заједница „Шаринци“- образује се за насељено мјесто Шаринци, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Шаринци, у укупној површини 

од 1.572 хектара, са сједиштем у Шаринцима. 



  19) Мјесна заједница „Вршани“- образује се за насељено мјесто Вршани, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Вршани, у укупној површини од 

756 хектара, са сједиштем у Вршанима.  

  20) Мјесна заједница „Кокори“- образује се за насељена мјеста: Кокори, 

Скакавци и Чивчије, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Кокори, 

Скакавци и Чивчије,  у укупној површини од 2.187 хектара, са сједиштем у Кокорима, 

  21) Мјесна заједница „Хрваћани“- образује се за насељена мјеста: Хрваћани, 

Насеобина Хрваћани и Просјек, а граница обухвата иде границом катастарских 

општина: Хрваћани, Насеобина Хрваћани и Просјек, у укупној површини од 2.706 

хектара, са сједиштем у Хрваћанима, 

  22) Мјесна заједница „Поточани“- образује се за насељено мјесто Поточани, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Поточани, у укупној површини 

од 1.017 хектара, са сједиштем у Поточанима, 

  23) Мјесна заједница „Орашје“- образује се за насељена мјеста: Орашје и Ново 

Село, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Орашје и Ново Село,  у 

укупној површини од 1.252 хектара, са сједишем у Орашју, 

  24) Мјесна заједница „Гусак-Гајеви“- образује се за насељена мјеста: Гусак и 

Гајеви, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Гусак и Гајеви, у 

укупној површини од 814 хектара, сасједиштем у Гусаку, 

  25) Мјесна заједница „Црквена“- образује се за насељено мјесто Црквена, а 

граница обухвата иде границом Катастарске општине Црквена, у укупној површини од 

1.152 хектара,  са сједиштем у Црквени, 

  26) Мјесна заједница „Лишња“- образује се за насељена мјеста: Лишња и 

Пураћи, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Лишња и Пураћи, у 

укупној површини од 1.159 хектара, са сједиштем у Лишњи, 

  27) Мјесна заједница „ Насеобина Лишња“- образује се за насељена мјеста:  

Насеобина Лишња, Срповци, Мујинци и Парамије, а граница обухвата иде границом 

катастарских општина: Лишња Насеобина, Срповци, Млинци и Парамије, у укупној 

површини од 2.361 хектар, са сједиштем у Насеобини Лишња, 

  28) Мјесна заједница „Чорле“- образује се за насељено мјесто Чорле, а граница 

обухвата иде границом Катастарске општине Чорле, у укупној површини од 1.002 

хектара, а сједиште је у Чорлама, 

  29) Мјесна заједница „Велика Илова“- образује се за насељена мјеста: Велика 

Илова и Горња Илова, а граница обухвата иде границом катастарских општина: Велика 

Илова и Горња Илова, у укупној површини од 3.666 хектара, са сједиштем у Великој 

Илови, 

  30) Мјесна заједница „Печенег Илова“- образује се за насељено мјесто Печенег 

Илова, а граница обухвата иде границом Катастарске општине Печенег Илова,  у 

укупној површини од 1637 хектара, са сједиштем у Печенег Илови, 

  31) Мјесна заједница „Шибовска“- образује се за насељена мјеста: Шибовска, 

Шерег Илова, Доња Илова, Штивор и Караћ (дио), а граница обухвата иде границом 

катастарских општина: Шибовска, Шерег Илова, Доња Илова, Штивор и дијелом 

Катастарске општине Караћ, у укупној површини од 2.541 хектар, са сједиштем у 

Шибовској,  

  32) Мјесна заједница „Смртићи“- образује се за насељена мјеста: Горњи 

Смртићи, Доњи Смртићи  и Јадовица, а граница обухвата иде границом катастарских 

општина: Смртићи Горњи, Смртићи Доњи и Јадовица, у укупној површини од 3.689 

хектара, са сједиштем у Горњим Смртићима, 



  33) Мјесна заједница „Палачковци“- образује се за насељена мјеста: Доњи 

Палачковци  и Горњи Палачковци,  а граница обухвата иде границом катастарских 

општина: Палачковци Доњи и Палачковци Горњи, у укупној површини од 2.159 

хектара, са сједиштем у Доњим Палачковцима, 

  34) Мјесна заједница „Отпочиваљка - Мрачај“- образује се за насељена мјеста: 

Отпочиваљка и Мрачај, а граница обухвата иде границом катастарских општина: 

Отпочиваљка и Мрачај, у укупној површини од 1.650 хектара, са сједиштем у 

Отпочиваљки.  

Члан 6. 

 

(1) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног подручја или 

назива може поднијети најмање 10% бирача који имају пребивалиште на 

подручју насељеног мјеста, односно насељених мјеста за која се предлаже 

оснивање нове мјесне заједнице, или најмање 1/3 одборника Скупштине 

општине Прњавор (у даљем тексту: Скупштина општине) или Начелник 

општине Прњавор (у даљем тексту: Начелник општине). 

(2) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног подручја и 

назива, у складу са Статутом општине Прњавор (у даљем тексту: Статут), 

подноси се Скупштини општине. 

(3) Скупштина општине, у поступку разматрања иницијативе за оснивање, 

промјену подручја или назива мјесне заједнице може одлучити да се o 

иницијативи расправља на Збору грађана. 

 

Члан 7. 

 

  (1) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или 

назива, обавезно садржи:  

  1) податке о подручју за које се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена 

њеног подручја или назива мјесне заједнице, границе мјесне заједнице, број становника 

и друго, 

  2) начин на који се предлаже оснивање, промјена подручја или назива мјесне 

заједнице,  

  3) разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена подручја 

или назива мјесне заједнице. 

  (2) Иницијатива из става (1) мора бити образложена те да садржи и друге 

податке који ће омогућити да се о покренутој иницијативи у утврђеном поступку 

донесе одлука.  

Члан 8. 

 

(1) Ако Скупштина општине упути иницијативу на расправу на Збору грађана, 

предсједник Савјета је дужан да у року од 30 дана од дана пријема 

иницијативе, сазове Збор грађана. 

(2) Уколико предсједник Савјета не сазове Збор грађана у року из става (1) овог 

члана, Збор грађана ће сазвати Начелник општине или предсједник 

Скупштине општине. 

(3) Извод из записника са Збора грађана на којем су грађани расправљали о  

иницијативи за оснивање, промјени подручја или назива мјесне заједнице 

доставља се Скупштини општине.  



 III  -  САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

Члан 9. 

 

(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има најмање пет, а највише једанаест 

чланова. 

(2) Савјет има предсједника којег бирају чланови савјета натполовичном већином 

гласова од укупног броја чланова. 

(3) Мандат Савјета мјесне заједнице траје четири године.  

(4) Предсједник и чланови Савјета могу за свој рад примати накнаду, у складу са 

посебном одлуком Скупштина општине. 

(5) Број чланова Савјета утврђује се према броју грађана уписаних у бирачки 

списак, и то: 

  1) за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих бирача – пет чланова, 

  2) за мјесне заједнице од 1.001 до 5.000 регистрованих бирача – седам чланова, 

  3) за мјесне заједнице од 5.001 до 10.000 регистрованих бирача – девет чланова, 

  4) за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача – једанаест чланова. 

 

Члан 10. 

 

 Савјет мјесне заједнице обавља следеће послове: 

1) стара се о извршењу одлука које грађани донесу на Збору грађана, 

2) предлаже план развоја мјесне заједнице у складу са плановима развоја општине, 

3) доноси програм мјера и активности за реализацију планова и програма развоја 

мјесне заједнице, 

4) сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на подручју 

мјесне заједнице, 

5) управља средствима којима располаже мјесна заједница и утврђује приоритете 

коришћења средстава добијених по основу донација и поклона, 

6)  покреће иницијативе за изградњу и одржавање комуналних објеката и 

комуналне инфраструктуре и начина обезбјеђења средстава, унапређење 

заштите животне средине, уређивање насеља, побољшање услова за образовање 

и васпитање, културу, социјалну и здравствену заштиту становништва, развој 

туризма, спорта и рекреације и у другим областима од заједничког интереса 

мјесног становништва, 

7)  утврђује листу приоритета за изградњу комуналних објеката и комуналне 

инфраструктуре, на основу одлука Збора грађана, 

8) одлучује о коришћењу објеката који су додијељени на коришћење мјесној 

заједници, у складу са одлукама Скупштине општине, 

9) подноси збору грађана извјештај о свом раду и раду мјесне заједнице и 

10) друге послове утврђене законом, Статутом и одлукама Скупштине општине. 

 

Члан 11. 

 

  (1) Изборе за чланове Савјета расписује Скупштина општине, у складу са 

изборним прописима и Статутом. 



   (2) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак, на Зборовима грађана, који 

имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у 

складу са изборним прописима, Статутом и одлукама Скупштине општине. 

   (3) За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број 

гласова бирача који су гласали на Збору грађана, ако изборним прописима није 

другачије предвиђено. 

  (4) Савјет је изабран ако је на Збору грађана гласао довољан број бирача 

прописан чланом 24. ове одлуке. 

   (5) Новоизабрани Савјет ће се конституисати у року који одреди орган 

надлежан за провођење избора, у складу са изборним прописима. 

 

Члан 12. 

 

  Мандат предсједника, односно члана Савјета престаје: 

 1) смрћу, 

 2) на лични захтјев, 

 3) истеком мандата, 

 4) одјавом пребивалишта са подручја мјесне заједнице, 

 5) ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности и 

 6) разрјешењем. 

 

Члан 13. 

 

  Предсједник, односно члан Савјета може бити разријешен дужности и прије 

истека мандата, ако дуже вријеме не учествује у раду Савјета, због дужег одсуствовања 

усљед дуге и тешке болести, неморалног и недоличног понашања, ако правоснажном 

пресудом буде осуђен на казну затвора за кривично дјело или због злоупотребе 

приликом обављања послова. 

 

Члан 14. 

 

(1) Ако члану Савјета престане мандат прије истека времена на које је изабран, члан 

Савјета постаје сљедећи кандидат са предложене листе кандидата који је добио 

највећи број гласова приликом избора чланова Савјета, ако законом није другачије 

предвиђено. 

(2) Члан Савјета може бити разријешен дужности прије истека мандата, на Збору 

грађана, ако за његово разрјешење гласа натполовична већина од укупног броја 

грађана који су присутни. 

 

Члан 15. 

 

  (1) Приједлог за разрјешење члана Савјета може поднијети предсједник Савјета 

и било који члан Савјета. 

  (2) Приједлог је усвојен ако се за њега изјасни натполовична већина чланова 

Савјета. 

 

Члан 16. 



 

  (1) Приједлог за разрјешење дужности члана Савјета и Савјета може поднијети и 

5% бирача уписаних у бирачки списак мјесне заједнице у писаном облику са 

образложеним разлозима за разрјешење. 

  (2) Савјет је дужан да приједлог уврсти на дневни ред Збора грађана у року од 

15 дана од дана пријема приједлога. 

  (3) Уколико предсједник Савјета не сазове збор у складу са ставом (1) овог 

члана, збор грађана ће сазвати Начелник општине или предсједник Скупштине 

општине. 

 

 

 IV -  ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Члан 17. 

 

 (1) Грађани на Збору грађана могу расправљати и давати приједлоге о питањима 

из надлежности органа општине која су од непосредног заједничког интереса за 

грађане одређеног подручја општине, односно подручја за које је збор грађана 

сазван, иницирати и предлагати начине рјешавања одређених питања и доношења 

аката из дјелокруга Скупштине општине. 

 (2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну заједницу или њихов дио 

(улица, кварт, насеље, село, заселак).  

 (3) Збор грађана чине сви пунољетни грађани (бирачи) који имају пребивалиште 

на подручју за које је организован Збор грађана. 

 

Члан 18. 

 

 

   Грађани на Збору грађана одлучују: 

1) о избору чланова Савјета мјесних заједница и о њиховом разрјешењу, 

2)  о покретању иницијативе за изградњу и одржавање комуналних објеката и 

комуналне инфраструктуре (улице, тргови, локални путеви, сеоски и други 

некатегорисани путеви, јавна расвјета, водоводна мрежа, електро-мрежа, зеленило, 

гробља и сл.), 

3) о покретању иницијативе о начину обезбјеђења финансијских средстава за изградњу 

и одржавање објеката из тачке 2) овог члана личним учешћем грађана, 

4) о покретању иницијативе за побољшање услова у области здравствене и социјалне 

заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, 

5) о покретању иницијативе за побољшање услова у области културе, образовања, 

спорта и физичке културе, 

6) о покретању иницијатива за побољшавање услова у области развоја привреде, 

туризма, угоститељства, занатства, трговине, предузетништва и пољопривреде, 

7) о покретању иницијативе за побољшање услова у области заштите природних 

добара, животне средине и заштите грађана и материјалних добара од елементарних 

и других већих непогода, 

8) о покретању иницијативе у другим областима које грађани сматрају важним. 

 

Члан 19. 



 

  Грађани на Збору грађана разматрају: 

1) годишњи извјештај о раду Савјета мјесне заједнице, 

2) посебна питања и акта које им упути Скупштина општине и на исте дају примједбе, 

приједлоге и сугестије, 

3) нацрт Статута, одлуке о буџету, планове развоја, нацрте урбанистичких и 

регулационих планова која им Скупштина општине упути на јавну расправу и на 

исту упућује примједбе, приједлоге и сугестије, 

4) планове изградње објеката комуналне инфраструктуре за подучје мјесне заједнице. 

      

 Члан 20. 

 

  (1) Збор грађана може сазвати предсједник Савјета, Начелник општине или 

предсједник Скупштине општине. 

  (2) Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је да сазове збор грађана на 

писани захтјев најмање 5% бирача који имају пребивалиште на подручју за које се 

сазива Збор грађана. 

  (3)  Збором грађана предсједава и руководи лице које је сазвало Збор грађана. 

 

Члан 21. 

 

  Обавјештење о сазвивању Збора грађана обавезно садржи: 

1) назив мјесне заједнице у којој се одржава, 

2) вријеме и мјесто одржавања, 

3) адресу објекта у којој се одржава, 

4) дневни ред,   

5)  потпис лица које заказује збор грађана. 

 

Члан 22. 

 

  (1) Обавјештење о сазивању Збора грађана из претходног члана ове одлуке 

објављује се најмање седам дана прије одржавања, истицањем на јавним мјестима на 

подручју мјесне заједнице, обавјештавањем путем средстава јавног информисања и 

другим доступним средствима. 

  (2) Изузетно, уколико то околности захтијевају због значаја појединих питања 

на збору грађана, рок из претходног става може бити и краћи. 

 

Члан 23. 

 

(1) Предсједник Савјета, односно овлашћено лице, отвара Збор грађана, 

утврђује постојање кворума за рад, предлаже дневни ред, даје и по потреби 

одузима  ријеч учесницима збора и стара се о реду током засједања. 

(2) Грађани који учествују у раду Збора грађана не могу говорити прије него 

што затраже и добију ријеч и могу говорити само о питањима која су на 

дневном реду Збора грађана.  

(3) За вријеме говора грађана није дозвољено ометање, нити други облик 

нарушавања реда као и кориштење увредљивих садржаја који вријеђају 

достојанство учесника Збора грађана,  али и других лица која нису присутна. 



(4) За повреду реда на Збору грађана грађанину се може изрећи опомена, 

одузети ријеч и удаљити са Збора грађана. 

 

Члан 24. 

 

  (1) Збор грађана мјесне заједнице ће се одржати и на њему пуноважно 

одлучивати само ако је присутан довољан број бирача регистрованих на подручју 

мјесне заједнице, и то: 

  1) у мјесној заједници која има до 1000 регистрованих бирача, најмање 30 

бирача, 

  2) у мјесној зајденици која има од 1000 до 3.000 регистрованих бирача, најмање 

50 бирача, 

  3) у мјесној заједници која има од 3000 до 10.000 регистрованих бирача, најмање 

75 бирача,  

  4) у мјесној заједници која има преко 10.000 регистрованих бирача, најмање 100 

бирача.  

  (2) Одлука је пуноважна уколико се за исту изјасни надполовична већина 

грађана  присутних на Збору грађана. 

  (3) Гласање на Збору грађана је јавно, изузев о оним питањима којима је 

законом, Статутом и овом одлуком, утврђено да је гласање тајно.  

  (4) О раду Збора грађана води се записник који садржи мјесто и вријеме 

одржавања, број присутних грађана, дневни ред и донесене одлуке. 

 

Члан 25. 

 

  (1) Одлуке донесене на Збору грађана достављају се органима и институцијама 

општине Прњавор. 

  (2) Надлежни органи и институције општине Прњавор дужни су да одлуке Збора 

грађана размотре и о свом ставу, односно о предузетим мјерама благовремено 

обавијесте Збор грађана, путем Савјета или на други погодан начин, најкасније у року 

од 60 дана од дана пријема одлуке. 

 

V  - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 26. 

 

  (1) Средства за финансирање рада мјесних заједница обезбјеђују се у буџету 

Општине Прњавор. 

  (2) Поред средстава из става (1) овог члана, средства за финансирање мјесне 

заједнице могу бити: 

  1) средстава грађана која се обезбијеђују самодоприносом,  

  2) додијељена средства заинтересованих привредних друштава и других 

организација и институција,  

  3) донације и поклони,  

  4) лично учешће грађана мјесне заједнице и 

  5) други законити извори. 

 

Члан 27. 



 

  Скупштина општине може посебном одлуком повјерити мјесној заједници 

коришћење одређене имовине општине, ради задовољавања заједничких потреба 

мјесног становништва и уредити услове и начин коришћења те имовине у складу са 

законом. 

 

VI - САРАДЊА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И НАДЗОР НАД РАДОМ МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА  

 

Члан 28. 

 

  (1) Мјесне заједнице сарађују са Општинском управом у питањима од 

заједничког интереса за становништво мјесне заједнице и становништво општине, у 

складу са законом, Статутом и актима органа општине. 

   (2) У смислу става (1) овог члана, органи Општинске управе, нарочито, 

координирају активности са мјесним заједницама у циљу реализације планова и 

програма развоја општине и мјесних заједница, разматрају приједлоге и иницијативе из 

мјесних заједница, информишу грађане о својим активностима, консултују грађане о 

приоритетима развоја подручја мјесне заједнице и пружају стручну, административну и 

другу помоћ у раду мјесних заједница. 

   (3) На захтјев органа општине, мјесне заједнице су дужне достављати податке и 

информације о свом раду.  

Члан 29. 

 

  Мјесне заједнице међусобно сарађују у питањима од заједничког интереса, ради 

усклађивања потреба и интереса становништва мјесних заједница, реализације 

заједничких, односно повезаних пројеката изградње комуналних, инфрастрктурних и 

других објеката и у другим питањима од заједничког интереса.  

 

Члан 30. 

 

   (1) Административно-техничке, стручне и послове надзора над радом мјесних 

заједница обавља Одјељење за општу управу Општинске управе општине Прњавор. 

   (2) Одјељење за општу управу може да захтијева достављање извјештаја и 

информација о раду Савјета, да указује на проблеме, да захтијева рјешавање и предлаже 

начине рјешавања одређених или спорних питања питања која се појављују у раду 

Савјета, да израђује и подноси извјештаје, информације и приједлоге за предузимање 

одговарајућих мјера за унапређење рада мјесних заједница и да врши друге послове у 

складу са законом, статутом и актима органа општине. 

 

 

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

    

Члан 31. 

 

(1) Рад Збора грађана и Савјета мјесне заједнице је јаван.  

(2) Уколико техничке могућности дозвољавају одлуке и закључци Збора грађана и 

Савјета мјесне заједнице објављују се на огласној табли мјесне заједнице.  



 

Члан 32. 

 

  Саставни дио ове одлуке је Карта територијалне подјеле општине Прњавор на 

мјесне заједнице. 

Члан 33. 

 

  Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мјесним заједницама 

на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 20/13 и 

17/14).  

 

Члан 34. 

 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

Број:                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                 Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

  Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. и 114. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члану 

37. и 114. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

15/17 и 12/18) и члану 161. и 175. Пословника Скупштине општине 

Прњавор(„Службени гласник општине Прњавор“  21/17, 23/17 и 32/17). 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

  Чланом 39. Закона о локалној самоуправи и чланом 37. Статута општине 

Прњавор прописано је између осталог да Скупштина општине доноси одлуке и друге 

опште акте. 

  Чланом 114. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19) и чланом 114. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) прописано је да се мјесна заједница 

оснива одлуком Скупштине општине, те да се наведеном одлуком утврђује назив, 

подручје, послови које врши мјесна заједница и друга питања од значаја за рад мјесне 

заједнице. 

   Чланом 109. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) прописано је да се сазивање и начин рада збора грађана регулише 

посебном одлуком скупштине, а чланом 9. Одлуке о непосредном учешћу грађана у 

локалној самоуправи („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17) прописано је 

да се сазивање, начин рада и одлучивања збора грађана уређује Одлуком о мјесним 

заједницама на подручју општине Прњавор. 

  С обзиром да је Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 20/13 и 17/14) донесена у складу са 

Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Прњавор који су престали да 

важe, ступањем на снагу новог Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) стекли су се услови за доношење нове 

одлуке. 

  Подручје Мјесне заједнице Присоје усклађено је са Одлуком о оснивању 

насељеног мјеста Присоје на подручју општине Прњавор („Службени гласник 

Републике Српске“, број 57/18). 

  Имајући у виду наведено, предлажемо усвајање приједлога ове одлуке.  

 

 

 ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

  За спровођење ове одлуке нису потребна финансијска средства. 


