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 У складу са чланом 6. став (1) Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 12/19) подносим Скупштини општине Прњавор 

 

 

 

ИНИЦИЈАТИВУ   

ЗА ОСНИВАЊЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОСЈЕК 

 

 

 

• Подручје за које се предлаже оснивање мјесне заједнице Просјек чини насељено мјесто 

Просјек, а граница обухвата иде границом насељеног мјеста Просјек, односно границом 

катастарске општине Просјек, у укупној површини 1407 ха, са сједиштем у Просјеку. 

• Према званичним резултатима Пописа становништва у БиХ од 2013. године, насељено 

мјесто Просјек има укупно 302 становника. 

• Предлажем да се нова мјесна заједница - Мјесна заједница Просјек оснује на начин да се 

насељено мјесто Просјек које је у саставу Мјесне заједнице Хрваћани, издвоји из наведене 

мјесне заједнице. 

• Разлог за оснивање МЗ Просјек је између осталог, географска удаљеност од насељеног 

мјеста Хрваћани и неадекватна повезаност путне мреже између ова два насељена мјеста.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

• Грађани Просјека покретали су иницијативу за оснивање мјесне заједнице 2013. године на 

подручју насељеног мјеста Просјек, која обухвата катастарску општину Просјек, а коју је 

потписало 158 грађана. У складу са прописима који су били на снази у вријеме подношења 

иницијативе, Савјет Мјесне заједнице Хрваћани донио је Одлуку о прихватању 

иницијативе грађана Просјека за оснивање Мјесне заједнице Просјек и одржан је Збор 

грађана, на којем је за Одлуку о о прихватању иницијативе за оснивање Мјесне заједнице 

Просјек једногласно гласало 65 грађана. Савјет Мјесне заједнице Хрваћани доставио је 

Скупштини општине Прњавор иницијативу групе грађана за оснивање мјесне заједнице са 

списком грађана који су потписали иницијативу, списком грађана који су присуствовали 

збору грађана и изводом из записника са збора грађана и одлуку о прихватању 

иницијативе, али Скупштина општине Прњавор није завршила процедуру и донијела 

одлуку о оснивању мјесне заједнице.  



• У складу са напријед наведеним, а у циљу једноставнијег и ефикаснијег остваривања 

заједничких интереса и потреба грађана овог насељеног мјеста, грађани су ми се обраћали 

и захтијевали да се у складу са прописима оконча започета процедура на начин да се 

донесе одлука о оснивању мјесне заједнице. 

• Имајући у виду жеље, али и оправдане интересе грађана на овом подручју, предлажем 

Скупштини општине Прњавор да размотри иницијативу за оснивање Мјесне заједнице 

Просјек. 

• Такође, за потребе рада МЗ Просјек биће обезбијеђена просторија (канцеларија) код Цркве 

у Просјеку. 

 

 У прилогу достављам карту Територијалне подјеле мјесних заједница општине Прњавор, те 

карту Мјесне заједнице Хрваћани и карту Насељеног мјеста Просјек, а документација настала 

приликом провођења процедуре за оснивање ове мјесне заједнице из 2013. године налази се у архиви 

општине Прњавор. 

 

 

 

          НАЧЕЛНИК 

          Дарко Томаш 

 

Прилог: 

 

- Као у тексту 

 

 

 

                                                                                                    


