
  
На основу члана 102. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 101/04), члана 63. Статута Општине Козарска Дубица, 

(''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 7/05), Скупштина општине 

Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 16.02.2006. године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о сазивању и начину рада збора грађана 

 

 

Члан 1. 

 

 Збор грађана је један од облика непосредног учешћа грађана у локалној 

самоуправи. 

 

Члан 2. 

 

      Грађани непосредно учествују у локалној самоуправи, и одлучују о: 

 

- изградњи комуналних објеката, начину обезбјеђивања финансијских 

средстава за изградњу тих објеката као и начину коришћења и управљања тим 

објектима, 

- покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката из 

надлежности Општине, 

- упућивању препорука и приговора на рад органа Општине, 

- покретању иницијативе за издвајање и припајање насељених мјеста из састава 

Општине, 

- као и другим питањима утврђеним Статутом општине. 

 

 

Члан 3. 

 

Зборови грађана се могу организовати за подручје мјесне заједнице, насељеног 

мјеста или дијела насељеног мјеста. 

Збор грађана чине сви регистровани бирачи који имају пребивалиште на подручју  

за које је организован збор. 

 

Члан 4. 

 

Иницијативу за образовање мјесне заједнице (раздвајање и спајање) покреће збор 

грађана са подручја за које се предлаже формирање мјесне заједнице са најмање 5% 

потписа регистрованих бирача. 
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Члан 5. 

 

 Збор грађана: 

 

- бира и разрјешава предсједника и замјеника предсједника збора грађана на 

период од четири  године, 

- покреће иницијативу за раздвајање у циљу образовања нове мјесне заједнице 

и 

- покреће иницијативу за издвајање у циљу спајања са другом мјесном 

заједницом, 

- даје приједлог и мишљење, те покреће иницијативу за рјешавање питања из 

надлежности општине у складу са одлукама СО-е и Статутом општине, 

- разматра питања из надлежности мјесне заједнице у складу са Одлуком о 

оснивању мјесне заједнице и одлукама Савјета мјесене заједнице, 

- бира и разрјешава чланове Савјета мјесне заједнице на период од четири 

године, 

- покреће иницијативу за увођење самодоприноса за цијело или дио подручја 

мјесне заједнице, 

- разматра извјештај о раду Савјета мјесне заједнице, финансијски план и 

завршни рачун утрошених средстава мјесне заједнице, 

- даје приједлоге за План развоја мјесне заједнице, 

- даје приједлоге за Програм рада савјета мјесне заједнице, 

- разматра и друга питања за која се оцијени да су од општег значаја за мјесну 

заједницу, 

- усваја Статут мјесне заједнице на приједлог мјесне заједнице и 

- бира предсједника и чланове мировног вијећа. 

 

Члан 6. 

 

 Збор грађана  бира предсједника и замјеника предсједника збора грађана јавним 

гласањем на период од четири горине, с тим да могу бити разријешени дужности и прије 

истека мандата на лични захтјев и опозивом. 

 

 Збором грађана предсједава предсједник збора грађана, а у његовом одсуству 

замјеник предсједника збора грађана. 

 

Члан 7. 

 

 Збор грађана може сазвати Начелник оштине, предсједник Скупштине општине, 

предсједник Савјета мјесне заједнице лично и на писмени захтјев најмање 50 бирача и 

сваки одборник Скупштине општине на подручју мјесне заједнице на којој има 

пребивалиште. 
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Члан 8. 

 

 Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је у року од 30 дана сазвати збор 

грађана за насељено мјесто или дио насељеног мјеста које се жели раздвојити, односно 

издвојити. 

 

Члан 9. 

 

Збор грађана ће се одржати и пуноважно одлучивати ако је на збору присутно 

најмање 10%  регистрованих бирача, који имају пребивалиште на подручју мјесне 

заједнице. 

 

На збору грађана одлучиваће се јавним гласањем натполовичном већином 

присутних, уколико није другачије прописано. 

 

 

Члан 10. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица''. 

 

 

 

 

Број: 02-013-3/06.                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 16.02.2006.год.                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                             Др Перица Бундало 


