На основу члана 114. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), чл. 36.став (2) тачка 2) и 115. став (2) Статута општине Шамац
(Службени гласник Општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац, на IX
редовној сједници одржаној 30.06.2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ

I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се образовање, организација, послови мјесне заједнице, поступак
избора органа, начин финансирања, као и друга питања од значаја за рад мјесних заједница
(у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
(1) Мјесна заједница као облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи,
образује се за подручје на којем постоји интерес становника, које представља
територијалну и функционалну цјелину, на којем постоји међусобна повезаност грађана и
могућност остваривања заједничких интереса и потреба.
(2) У мјесној заједници грађани могу задовољавати одређене заједничке потребе и
интересе у областима: уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и
социјалне заштите, заштите животне средине, образовања, васпитања, физичке културе и
другим областима које грађани у мјесној заједници сматрају битним за мјесну заједницу.
.
Члан 3.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и осварују:
- покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и
доношења просторних и урбанистичких планова општине за подручје мјесне
заједнице,
- покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у јавним расправама о
активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности,
- 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,
- учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова
за спорт и рекреацију,
- организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју,
- заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или
ублажавањем посљедица од елементарних непогода,
- сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане
мјесне заједнице и
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-

обављањем послова које им повјере органи општине.
Члан 4.

Мјесна заједница нема статус правног лица.
Члан 5.
(1) Савјет мјесне заједнице има печат.
(2) Печат је округлог облика, пречника 35 mm са исписаним текстом: Република СрпскаОпштина Шамац-Мјесна заједница_____________-Савјет мјесне заједнице________(назив
мјесне заједнице).
(3) Текст из става 2. овог члана исписан је на српском језику, ћириличним писмом, а у
мултиетничким срединама назив је исписан и латиничним писмом. У средини печата је грб
Општине Шамац.
(4) Одјељење за општу управу обезбјеђује израду и успоставља евиденције о печатима и
лицима одговорним за употребу печата мјесне заједнице.
Члан 6.
Мјесна заједница се уписује у регистар мјесних заједница који води Одјељење за општу
управу.
II.

ОБРАЗОВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 7.

(1) Мјесна заједница образује се за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног или
више међусобно повезаних насељених мјеста.
(2 Дио насељеног мјеста не може бити у саставу мјесне заједнице која је образована за
друго насељено мјесто, односно дио насељеног мјеста.
Члан 8.
Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, у циљу задовољавања потреба
грађана, на подручју општине Шамац, образују се сљедеће мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница Баткуша за подручје насељеног мјеста Баткуша.
Сједиште мјесне заједнице Баткуша је у Баткуши.
2. Мјесна заједница Обудовац II образује се за дио подручја насељеног мјеста
Обудовац, а обухвата подручје катастарске општине Браница.
Сједиште мјесне заједнице Обудовац II је у Обудовцу у Мјесној заједници
Обудовац II.
3. Мјесна заједница Брвник образује се за подручје насељеног мјеста Брвник на
територији Републике Српске.
Сједиште мјесне заједнице Брвник је у Брвнику.
4. Мјесна заједница Гајеви образује се за подручје насељеног мјеста Гајеви.
Сједиште мјесне заједнице Гајеви је у Гајевима.
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5. Мјесна заједница Горња Слатина образује се за подручје насељеног мјеста
Горња Слатина.
Сједиште мјесне заједнице Горња Слатина је у Горњој Слатини.
6. Мјесна заједница Горњи Хасић образује се за подручје насељеног мјеста Горњи
Хасић.
Сједиште мјесне заједнице Горњи Хасић је у Горњем Хасићу.
7. Мјесна заједница Горња Црквина образује се за дио подручја насељеног мјеста
Црквина.
Сједиште мјесне заједнице Горња Црквина је у Црквини у Мјесној заједници
Горња Црквина.
8. Мјесна заједница Доња Слатина образује се за подручје насељеног мјеста Доња
Слатина.
Сједиште мјесне заједнице Доња Слатина је у Доњој Слатини.
9. Мјесна заједница Доњи Хасић образује се за подручје насељеног мјеста Доњи
Хасић.
Сједиште мјесне заједнице Доњи Хасић је у Доњем Хасићу.
10. Мјесна заједница Доња Црквина образује се за дио подручја насељеног мјеста
Црквина.
Сједиште мјесне заједнице Доња Црквина је у Црквини у Мјесној заједници
Доња Црквина.
11. Мјесна заједница Засавица образује се за подручје насељеног мјеста Засавица.
Сједиште мјесне заједнице Засавица је у Засавици.
12. Мјесна заједница Корница образује се за подручје насељеног мјеста Корница.
Сједиште мјесне заједнице Корница је у Корници.
13. Мјесна заједница Крушково Поље образује се за подручје насељеног мјеста
Крушково Поље.
Сједиште мјесне заједнице Крушково Поље је у Крушковом Пољу.
14. Мјесна заједница Ново Село образује се за дио подручја насељеног мјеста Ново
Село.
Сједиште мјесне заједнице Ново Село је у Новом Селу у Мјесној заједници
Ново Село.
15. Мјесна заједница Обудовац образује се за дио подручја насељеног мјеста
Обудовац – катастарска општина Обудовац.
Сједиште мјесне заједнице Обудовац је у Обудовцу.
16. Мјесна заједница Писари образује се за подручје насељеног мјеста Писари.
Сједиште мјесне заједнице Писари је у Писарима.
17. Мјесна заједница Средња Слатина образује се за подручје насељеног мјеста
Средња Слатина.
Сједиште мјесне заједнице Средња Слатина је у Средњој Слатини.
18. Мјесна заједница Српска Тишина образује се за дио подручја насељеног мјеста
Тишина ( насеље Српска Тишина).
Сједиште мјесне заједнице Српска Тишина је у Тишини у Мјесној заједници
Српска Тишина.
19. Мјесна заједница Хрватска Тишина образује се за дио подручја насељеног
мјеста Тишина.
Сједиште мјесне заједнице Хрватска Тишина је у Тишини у Мјесној заједници
Хрватска Тишина.
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20. Мјесна заједница Лугови образује се за подручје насељеног мјеста Лугови.
Сједиште мјесне заједнице Лугови је у Луговима.
21. Мјесна заједница Шамац образује се за подручје насељеног мјеста Шамац.
Сједиште мјесне заједнице Шамац је у улици Вука Караџића у Шамцу.
22. Мјесна заједница Шкарић образује се за подручје насељеног мјеста Шкарић
Сједиште мјесне заједнице Шкарић је у Шкарићу.
23. Мјесна заједница Гребнице образује се за подручје насељеног мјеста Гребнице
на територији Републике Српске.
Сједиште мјесне заједнице Гребнице је у Гребницама.
24. Мјесна заједница Турсиновац образује се за дио насељеног мјеста Тишина
(насеља Турсиновац).
Сједиште мјесне заједнице Турсиновац је у Тишини у Мјесној заједници
Турсиновац.
25. Мјесна заједница Ново Село II образује се за дио насељеног мјеста Ново Село
(насеље Засјека).
Сједиште мјесне заједнице Ново Село II је у Новом Селу у Мјесној заједници
Ново Село II.
Члан 9.
(1 Интерес становника за образовање, промјену подручја или назива мјесне заједнице
утврђује се на збору грађана.
(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу поднијети најмање 10 % грађана који
имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста, дијела насељеног мјеста, односно
насељених мјеста за које се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или најмање 1/3
одборника Скупштине општине или Начелник општине. Иницијатива може обухватити и
промјену подручја или назива постојеће мјесне заједнице.
Члан 10.
(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, границе мјесне заједнице, број становника и друге податке,
2) начин на који се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена њеног подручја или
назива и
3) разлоге због којих се предлаже оснивање мјесне заједнице, промјена њеног
подручја или назива.
(2) Иницијатива из става 1. овог члана мора да буде образложена и да садржи потребне
податке који ће омогућити да се о покренутој иницијативи у утврђеном поступку, донесе
одговарајућа одлука.
(3) Ако за иницијативу за оснивање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или
назива подносе грађани, такву иницијативу потписују грађани, у складу са чланом 9. став
2. ове Одлуке.
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Члан 11.
(4) Скупштина општине у поступку разматрања иницијативе за оснивање мјесне
заједнице, промјену њеног подручја или назива, може одлучити да се о иницијативи обави
јавна расправа на збору грађана.
(5) У случају из става 1. овог члана, збор грађана сазива овлешћено лице, у складу са
законом и одлуком Скупштине општине.
Члан 12.
(1) Администартивно техничке послове за потребе органа мјесне заједнице обавља
Општинска управа општине Шамац.
(2) Општинска управа општине Шамац – Одјељење за општу управу врши координацију
рада између савјета мјесних заједница и органа општине, која се састоји у праћењу стања у
мјесним заједицама, пружање стручне и друге помоћи у раду, прикупљања информација из
мјесних заједница у циљу израде извјештаја и анализа за потребе органа општине.

III.

САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.

(1) Орган мјесне заједнице је савјет који има најмање пет, а највише 11 чланова.
Савјет има предсједика којег бирају чланови савјета натполовичном већином гласова од
укупног броја чланова.
(2) Мандат савјета траје четири године.
(3) Предсједник и чланови савјета могу за свој рад примати накнаду, у складу са посебном
одлуком Скупштине општине.
Члан 14.
(1) Број чланова Савјета за сваку мјесну заједницу утврђује Скупштина општине посебном
одлуком, у складу са сљедећим критеријумима:
1. за мјесне заједнице до 1000 регистрованих бирача – пет чланова,
2. за мјесне заједнице од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача – седам чланова,
3. за мјесне заједнице од 5.000 до 10.000 регистрованих бирача – девет чланова и
4. за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача – једанаест чланова.
(2) Одлуку из става 1. овог члана, Скупштина општине доноси на основу података
општинског органа управе надлежног за вођење бирачког списка, о броју регистрованих
бирача у мјесној заједници.
(3) Скупштина општине, на приједлог Начелника општине, сваке четири године
преиспитује број чланова савјета мјесне заједнице, на основу промијењених података о
броју регистрованих бирача.
Члан 15.
Савјет обавља сљедеће послове:
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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 додјељени 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.

IV.

ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 16.

(1) Одлуку о расписивању избора за савјет доноси Скупштина општине.
(2) Одлуку о расписивању избора за савјет доноси Скупштина општине најкасније 30 дана
прије датума одређеног за одржавање избора.
(3) Избори за савјет спроводе се у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске
и упуства које доноси Републичка изборна комисија.
(4) Органи за спровођење избора за чланове савјета су општинска изборна комисија и
бирачки одбори.
(5) Избори за савјет одржавају се најкасније 90 дана од дана конституисања локалних
органа власти, односно од избора предсједника Скупштине општине.
Члан 17.
(1) 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.
(2) Збор грађана доноси одлуку о избору савјета ако збору присуствује:
1) у мјесној заједници која има до 500 регистрованих бирача – најмање 20 бирача,
2) у мјесној заједници која има од 501 до 1.000 регистрованих бирача – најмање 30
бирача,
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3) у мјесној заједници која има од 1.001 до 3.000 регистрованих бирача – најмање
40 бирача и
4) у мјесној заједници која има више од 3.000 регистрованих бирача – најмање 65
бирача.
(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.
Члан 18.
Члан савјета има права и дужности:
-присуствовати сједницама савјета,
-предлагати разматрања појединих питања из дјелокруга рада савјета,
-расправљати и изјашњавати се о свим питањима која су на дневном реду савјета,
-обављати послове које му у оквиру свог дјелокруга рада повјери савјет.
Члан 19
Предсједник савјета руководи радом савјета и збором грађана, сазива и предсједава радом
збора грађана и савјета, потписује акте и обавља друзге послове за које га овласти савјет, а
који нису у супротности са законом, Статутом општине и овом Одлуком.
Члан 20.
(1) Савјет засједа по потреби и одлучује на сједницама.
(2) Савјет може пуноважно одлучивати, ако је на сједници присутно већина од укупног
броја чланова савјета.
(3) Савјет доноси одлуке већином гласова присутних чланова савјета.
Члан 21,
Обавјест о сазивању сједнице савјета са дневним редом, временом и мјестом одржавања
доставља се члановима савјета најкасније три дана прије одржавања сједнице.
Члан 22.
За свој рад савјет је одговоран збору грађана.
Члан 23.
(1) Надзор над радом савјета врши организациона јединица Општинске управе која обавља
послове опште управе.
(2) У вршењу надзора, организациона јединица из става 2. овог члана је овлашћена да
захтијева достављање извјештаја и информација о раду савјета, да указује на проблеме, да
захтијева рјешавање и предлаже начине рјешавања одређених или спорних 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.
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Члан 24.
Мандат предсједника, односно члана савјета престаје:
1) на лични захтјев,
2) истеком мандата
3) одјавом пребивалишта са подручја мјесне заједнице
4) ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности,
5) смрћу,
6) разрјешењем и
7) опозивом савјета.
Члан 25.
(1) Предсједник, односно члан савјета може бити разрјешен 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.
(2) Савјет може бити опозван ако у дужем временском периоду не врши своје дужности
или ако их врши на начин супротан интересима грађана.
Члан 26.
(1) Иницијативу за разрјешење члана савјета може поднијети предсједник савјета и било
који члан савјета. О иницијативи одлучује савјет натполовичном већином гласова чланова
савјета.
(2) Приједлог за разрјешење предсједника или члана савјета, односно опозив савјета може
непосредно поднијети најмање 5% бирача уписаних у бирачки списак мјесне заједнице, у
писаном облику са образложеним разлозима за разрјешење односно опозив.
(3) Предсједник савјета је дужан да приједлоге из става 1. и 2. овог члана уврсти у дневни
ред збора грађана у року од 15 дана од дана усвајања иницијативе, односно пријема
приједлога за разрјешење или опозив.
(4) Уколико предсједник савјета не поступи у складу са ставом 3. овог члана, збор грађана
ће сазвати лице овлашћено за сазивање збора грађана у мјесној заједници.
(5) О приједлогу за разрјешење предсједника или члана савјета односно о опозиву савјета
одлучује збор грађана, натполовичном већином присутних грађана на збору.

Члан 27.
(1) Ако предсједнику или члану савјета престане мандат прије истека времена на које је
изабран, члан савјета постаје сљедећи кандидат са предложене листе кндидата који је
добио највећи број гласова приликом избора чланова савјета, ако изборним прописима
није другачије предвиђено.
(2) Ако је опозван савјет, Скупштина општине расписује пријевремене изборе за савјет,
ако изборним прописима није другачије предвиђено.
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V.

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 28.

(1) Средства за финансирање рада мјесних заједница обезбјеђује се у буџету Општине.
(2) Поред средстава из става 1. овог члана, средства за финансирање мјесне заједнице могу
бити:
1) средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом,
2) донација и поклони,
3) лично учешће грађана мјесне заједнице и
4) други извори.
Члан 29.
(1) Објектима, основним и другим средствима која за свој рад користе мјесне заједнице,
управља и располаже Општина Шамац.
(2) Савјет мјесне заједнице је дужан да обезбједи намјенско коришћење објеката и
средстава из става 1. овог члана и са истим да поступа пажњом доброг домаћина.
Члан 30.
(1) Рад збора грађана и савјета је јаван и доступан грађанима и средствима јавног
информисања.
(2) Одлуке и закључци збора грађана и савјета обавезно се објављују на огласној табли у
објекту мјесне заједнице.
VI.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

(1) У Мјесним заједницама које имају службене просторије Мјесне заједнице, испред
главног улаза у зграду истиче се табла са називом мјесне заједнице.
(2) Табла са називом садржи:
-Грб општине Шамац,
-Натпис: „Општина Шамац“
-Натпис: „Мјесна заједница“
-Натпис: „Назив мјесне заједнице“
(3) Текст се исписује ћириличним писмом, а у мултиетничким мјесним заједницама
ћириличним и латиничним писмом у бијелој боји на табли са плавом подлогом у облику
правоугаоника чије димензије не могу бити мање од 60 x 40 cm.
Члан 32.
(4) Опис граница са графичким приказом територије мјесних заједница утврђује Одјељење
за општу управу, по претходно прибављеном мишљењу савјета мјесних заједница.
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Члан 33.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о мјесним заједницама
(„Службени гласник општине Шамац“, број: 1/13 и 3/15).
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Шамац.

Број: 07-022-209/17
Дана, 30.06.2017.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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2. Одјељење за општу управу
3. Стручна служба СО Шамац
4. Општинска изборна комисија Шамац
5. За „Службени гласник Општине Шамац“
6. Огласна табла Општинске управе
7. Архива
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