РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 114. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), те чланова 122, 123. и 124. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 1/15 и 3/16), Скупштина општине
Станари, на 04. редовној сједници, одржаној 24.03.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о Збору грађана
Члан 1.
Збор грађана је облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.
Члан 2.
(1) Збор грађана чине грађани који имају опште бирачко право и уписани су у
Извод из Централног бирачког списка за дотичну мјесну заједницу, дио мјесне
заједнице или насеље, у оквиру мјесне заједнице, на подручју општине Станари.
(2) Збор грађана може пуноважно одлучивати, ако је Збору присутно:
а) у мјесној заједници до 150 регистрованих бирача - најмање 10% бирача, а не
мање од 15 бирача,
б) за мјесне заједнице преко 150 регистрованих бирача - најмање 15% бирача.
(3) Када се Збор сазива за дио мјесне заједнице, или насеље у оквиру мјесне
заједнице, за пуноважно одлучивање Збора примјењује се став 2. овог члана, за дотични
дио мјесне заједнице или насеље, као и за мјесну заједницу.
(4) Ако се Збор сазива за више мјесних заједница, морају бити испуњени услови
из става 2. овог члана, за сваку мјесну заједницу појединачно.
Члан 3.
Збор грађана:
а) бира чланове Савјета мјесне заједнице, који се бирају непосредним тајним
гласањем, на основу општег и једнаког изборног права на збору грађана,
б) покреће одређене иницијативе за унапређење квалитета живљења на подручју
мјесне заједнице и града у цјелини,
в) разматра годишње ивјештаје о раду Савјета мјесне заједнице,
г) разматра питања заједничког интереса грађана мјесне заједнице.

Члан 4.
Збор грађана се сазива јавним оглашавањем на подручју за које се Збор сазива.
Члан 5.
Збор грађана може сазвати начелник општине, предсједник Скупштине општине,
предсједник Савјета мјесне заједнице и сваки одборник на подручју мјесне заједнице,
на којој има пребивалиште.
Члан 6.
Предсједник Савјета мјесне заједнице дужан је сазвати Збор грађана на писмени
захтјев најмање 50 бирача, уписаних у бирачки списак за то подручје, као и на захтјев
натполовичне већине чланова Савјета мјесне заједнице.
Члан 7.
(1) Одлука, о којој се изјашњавају грађани на Збору, сматра се донесеном, ако се
за исту изјасни натполовична већина присутних.
(2) Одлуке се доносе јавним гласањем, осим ако Збор грађана не донесе
другачији закључак.
(3) Избор за чланове Савјета мјесних заједница врши се тајним гласањем на
Збору грађана.
(4) О раду Збора води се записник који потписују предсједавајући Збора и
записничар и два овјеривача записника, које изабере Збор.
Члан 8.
Лице, које је сазвало Збор, односно његов представник, отвара Збор и предлаже
предсједавајућег Збора грађана.
Члан 9.
(1) Предсједавајући Збора грађана предлаже, у Предсједништво Збора, два члана
и записничара.
(2) Изабрано тијело, из претходног става овог члана, чини Радно предсједништво
Збора грађана, за подручје за које је сазвано.

Члан 10.
Збор грађана се може сазвати за мјесну заједницу, за дио мјесне заједнице или
насеље у оквиру мјесне заједнице, а може да ради и одлучује ако су испуњени услови,
предвиђени чланом 2. ове Одлуке.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Станари“.
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