На основу чл.30. и 102.став 2..Закона о
локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 76.став 2.Статута општине
Шамац
("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине
Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној
30.јануара 2009.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ЗБОРУ ГРАЂАНА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин сазивања збора
грађана као облика непосредног учешћа грађана у
локалној самоуправи у процесу консултовања,
начин његовог рада и друга питања од значаја за
збор грађана.
Члан 2.
Збор грађана расправља и даје приједлоге о
питањима из надлежности органа Општине која
су од интереса за грађане одређеног подручја
Општине.
Збор грађана сазива се за насељено мјесто,
мјесну заједницу или њихов дио (улица, кварт,
насеље,заселак).
Члан 3.
Збор грађана може сазвати Начелник
Општине,Предсједник Скупштине општине,
предсједник савјета мјесне заједнице и сваки
одборник на подручју мјесне заједнице на којој
има пребивалиште.
Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је
сазвати збор грађана на писмени захтјев најмање
50 бирача.
Члан 4.
Предсједник савјета мјесне заједнице и
одборник,у функцији сазивача,дужни су о
сазивању збора грађана обавијестити Начелника
Општине,најмање пет дана прије дана одржавања
збора,у супротном органи и службе Општине
нису дужни разматрати нити заузимати ставове о
изнијетим захтјевима и приједлозима на збору
грађана.
Члан 5.
Збор грађана се сазива путем обавјештења,
позива,плаката,путем локалних средстава јавног
информисања или на други начин,уз обавезно
назначени приједлог дневног реда,најмање седам
дана прије дана одржавања збора.
Члан 6.
Збор грађана може се одржати и на њему
пуноважно расправљати и предлагати ако
присуствује најмање 20 бирача.
Члан 7.
Збору грађана предсједава овлашћени сазивач
из члана 3.ове Одлуке,а у случају његове
спријечености лице које он овласти.

Члан 8.
На збору грађана води се записник који
садржи: мјесто,вријеме одржавања,број присутних
грађана, утврђени дневни ред,кратак опис рада
збора грађана и посебно јасно формулисане
приједлоге и захтјеве.
Записник потписује предсједавајући збора,
записничар и два овјеривача записника.
Записник на збору грађана сазваном од стране
предсједника савјета мјесне заједнице или
одборника води секретар мјесне заједнице или
другo лице које овласти збор грађана.
Записник на збору грађана сазваном од стране
Начелника
Општине
или
Предсједника
Скупштине,по правилу,води овлашћени радник
Општинске Административне службе.
Члан 9.
Збор грађана,јавним гласањем,већином гласова
присутних усваја приједлоге и захтјеве и упућује
их органима или одјељењима и службама
Општине.
Органи,одјељења и службе Општине дужни су
да у року од 60 дана од одржавања збора грађана
размотре приједлоге и захтјеве грађана и о њима
заузму став,односно донесу одговарајућу одлуку
или предузму мјере и о томе обавијесте
грађане,писаним путем, преко савјета мјесне
заједнице или на огласној табли Општине.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
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