
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA KAKANJ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Broj: __________/22 

Kakanj, __________2022. godine 
 

 Na osnovu člana 24. i 60 Statuta Općine Kakanj  (“Službene novine Općine Kakanj”, 

broj: 4/08), i člana 96. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službene novine Općine 

Kakanj“, broj: 6/11, 4/16 i 6/16), Općinsko vijeće je na __. sjednici održanoj __. __ ._____ . 

godine Općine donijelo je 

 

ZAKLJUĈAK 

o prihvatanju inicjative graĊana za osnivanje mjesne zajednice Hrastovac 

 

 

Ĉlan 1. 

Općinsko vijeće prihvata inicijativu građana za osnivanje mjesne zajednice Hrastovac 

Ĉlan 2. 

Zadužuje se Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i 

mjesne zajednice da za narednu sjednicu Općinskog vijeća sačini prijedlog odluke o osnivanju 

mjesne zajednice iz člana 1. Zaključka. 

Ĉlan 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim 

novinama Općine Kakanj“. 

 

PREDSJEDAVAJUĆI 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Slaven Katiĉić 

 



BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA KAKANJ 
 

 U skladu sa članom 59. Statuta Općine Kakanj  (“Službene novine Općine Kakanj”, 

broj: 4/08), putem Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i 

mjesne zajednice Općine Kakanj, Općinskom vijeću Općine Kakanj, dostavlja se 

I N I C I J A T I V A 

građana Podružnica Hrastovac i Slivanj za osnivanje Mjesne zajednice „Hrastovac“ 

 

PODNOSIOCI INICIJATIVE: 

Građani Podružnica Hrastovac i Slivanj 

 

NAZIV MJESNE ZAJEDNICE: 

Mjesna zajednica Hrastovac 

 

SJEDIŠTE: 

Naselje Hrastovac 

 

PODRUČJE NASELJENOG MJESTA ZA KOJE SE TRAŽI OSNIVANJE: 

Područje naseljenih mjesta Hrastovac i Slivanj 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Općinsko vijeće Općine Kakanj je na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2018. 

godine usvojilo inicijativu o reorganizaciji mjesnih zajednica Općine Kakanj, koju je 

pokrenuo Općinski načelnik. U skladu sa navedenim, građani Podružnica Hrastovac i Slivanj 

dana 19.04.2022. godine pokrenuli su Inicijativu za izdvajanje, koju je svojim potpisom 

podržalo 133 građana.  

Kao razloge izdvajanja navode činjenicu da geografski položaj i udaljenost Podružnice 

Hrastovac i Slivanj od Podružnice Starposli determiniraju različite potrebe i prioritete ovih 

naselja. Ostala infrastruktura (vodosnabdijevanje, kanalizacija, javna rasvjeta, putna 

komunikacija i dr.) predstavlja različite interese i prioritete dvije podružnice Hrastovca i 

Slivnja u okviru Mjesne zajednice Starposli.  

Zadovoljenje potreba Podružnica Hrastovac i Slivanj bit će lakše artikulisati ukoliko 

se izvrši reorganizacija postojećeg organizacionog okvira, tj. prihvati se inicijativa građana 

Podružnica Hrastovac i Slivanj da se ista izdvoji iz Mjesne zajednice Starposli i osnuje 

posebna Mjesna zajednica Hrastovac. 

 

 



 Inicijativa je shodno članu 59. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine 

Kakanj“, broj: 4/08) razmatrana na zboru građana održanom dana 06.05.2022.godine. 

Prisutnih građana je bilo 26, te su svi podržali pokrenutu inicijativu. 

 

 Imajući u vidu gore navedeno, predlaže se Općinskom vijeću Općine Kakanj da u 

skladu sa odredbama člana 60. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, 

broj: 4/08), zauzme stav o dostavljenoj inicijativi. 

 

 Ukoliko prihvati inicijativu, Općinsko vijeće zadužit će Službu za opću upravu, radne i 

zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice da pripremi prijedlog odluke o 

osnivanju mjesne zajednice. 

  

 

 



BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA KAKANJ 

MZ STARPOSLI 

Kakanj, 09.05.2022. 

ZAPISNIK 

sa Zbora građana Podružnice Hrastovac i Slivanj održanog dana 06.05.2022. godine sa 

 početkom u 14 sati u naselju Hrastovac. 

  

Zboru građana su prisustvovali: 

 Elvir Kobilica, predsjednik Mjesne zajednice „Starposli“, 

 Fikret Kobilica, član Savjeta Mjesne zajednice „Starposli“, 

 Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika, 

 Sedin Karahodžić, stručni saradnik za lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i Centar za birački spisak 

Općine Kakanj. 

D N E V N I  RED 

1. „Izjašnjavanje zbora građana o izdvajanju Podružnice Hrastovac i Slivanj iz Mjesne zajednice 

Starposli i osnivanje nove Mjesne zajednice Hrastovac“. 

 

 Zbor građana otvorio je predsjednik Mjesne zajednice Starposli Elvir Kobilica, utvrdio da 

zboru građana prisustvuje 26 građanina, te se prisutnima obratio sljedećim riječima: 

 Općinsko vijeće Općine Kakanj je na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2018. godine 

usvojilo inicijativu o reorganizaciji mjesnih zajednica Općine Kakanj, koju je pokrenuo Općinski 

načelnik.  

 Mještani Podružnica Hrastovac i Slivanj su pokrenuli Inicijativu za izdvajanje od Mjesne 

zajednice Starposli dana 19.04.2022. godine, te prikupili 133 potpisa građana, od toga 133 građana ZA 

i 0 građana PROTIV. Postupak za izdvajanje Podružnice Hrastovac i Slivanj iz Mjesne zajednice 

Starposli i osnivanje nove Mjesne zajednice Hrastovac podrazumjeva da mještani pomenutu inicijativu 

svojim potpisom podrže sa najmanje deset posto (10%) birača upisanih u Centralni birački spisak sa 

područja za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice.  

Ovim putem u skladu sa članom 59. Statuta Općine Kakanj kao predsjednik Mjesne zajednice 

Starposli organizovao sam zbor građana, a za regularnost zbora je sa nama i predstavnici iz Općine 

Kakanj Bahrudin Arnaut, pomoćnik općinskog načelnika i Sedin Karahodžić, stručni saradnik za 

lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i Centar za birački spisak. 

  Nakon glasanja (26 ZA ) Zbor građana donio je sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Prihvata se inicijativa građana Podružnica Hrastovac i Slivanj da se iz Mjesne zajednice 

Starposli izdvoji podružnice Hrastovac i Slivanj, te da se osnuje nova mjesna zajednica koja bi nosila 

naziv „Mjesna zajednica Hrastovac“, a u sklopu Mjesne zajednice bi bile Podružnice: Hrastovac i 

Slivanj. Sjedište Mjesne zajednice Hrastovac je Hrastovac bb. 

 

 

Zapisnik sačinio        Predsjednik Savjeta MZ Starposli 

______________          _________________ 

Sedin Karahodžić          Elvir Kobilica 



azra.fejzic
Pencil
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N A C R T   S T A T U T A 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA KAKANJ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T 
 

         MJESNE ZAJEDNICE HRASTOVAC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kakanj, maj 2022. godine. 
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Na osnovu člana 77. stav 1. tačka 1. Statuta Općine Kakanj («Službene novine Općine 

Kakanj», broj 4/08) Savjet mjesne zajednice HRASTOVAC na sjednici održanoj dana 

___________ godine donio je 

 

 

 

S T A T U T 

           MJESNE ZAJEDNICE HRASTOVAC 
 

 

I  OSNOVNE ODREDBE 

 

      Član 1. 

 

Ovim Statutom, u skladu sa Zakonom i Statutom Općine, ureĎuju se definicija, naziv, 

područje i sjedište mjesne zajednice, poslovi i organizacija, organi i radna tijela, nadležnost, 

način rada i odlučivanje, način finansiranja, odnos prema općinskim i drugim organima i 

organizacijama, te druga pitanja od značaja za organizaciju i rad mjesne zajednice 

HRASTOVAC. 

 

II DEFINICIJA, STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE  MJESNE ZAJEDNICE 

 

Član 2. 

 

Mjesna zajednica je obavezan oblik mjesne samouprave putem koje graĎani sudjeluju 

u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji neposredno 

i svakodobno utiču na njihov život i rad. 

 

Član 3. 

 

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i obaveza utvrĎenih 

statutom i odlukom o osnivanju. 

 

Član 4. 

 

Naziv mjesne zajednice je: Mjesna zajednica HRASTOVAC. 

 

Član 5. 

 

Područje mjesne zajednice HRASTOVAC obuhvaća naseljeno mjesto: Hrastovac i Slivanj 

         Član 6. 

 

Sjedište mjesne zajednice je HRASTOVAC bb 72243 Kakanj. 
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III POSLOVI I ORGANIZACIJA 

Član 7. 

 

Mjesna zajednica putem organa mjesne zajednice odlučuje o poslovima koji 

neposredno utiču na svakodobne potrebe, život i rad graĎana, a naročito:  

- pokretanju, učestvovanju i davanju mišljenja, odnosno prijedloga u javnim 

raspravama za nacrte razvojnih planova općine, 

-  izgradnji i održavanju puteva, vodovoda, kanalizacija i drugih komunalnih 

potreba, 

-  izgradnji i održavanja električnih, telefonskih, gasnih i drugih instalacija; 

- izgradnji, ureĎenju i održavanju naselja, parkova, nasada, sportskih i dječijih 

objekata, igrališta i terena, grobalja; 

- čišćenju i održavanju javnih površina, odvoza smeća, otpada, odvoĎenja i 

prečišćavanja otpadnih voda, te zaštite prirode i okoliša; 

- organizovanju i unapreĎenju zdravstvene, socijalne, obrazovne, kulturno-vaspitne 

i humanitarne djelatnosti, 

- organizovanju i sprovoĎenju mjera civilne zaštite, elementranih nepogoda, 

priprema za odbranu u slučaju rata i neposredne ratne opasnosti, 

- brizi i zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu pokretanje saradnje sa 

stručnim organima u oblasti socijalne zaštite, 

- saradnji sa svim službama općine, organima i organizacijama, 

- inicira i vrši sve druge poslove od zajedničkog interesa utvrĎene Zakonom, 

Statutom općine i ovim Statutom. 

 

Član 8. 

Organi mjesne zajednice HRASTOVAC su: 

- Savjet mjesne zajednice, i  

- Predsjednik mjesne zajednice. 

Pored organa iz stava 1. u mjesnoj zajednici se mogu formirati i druga tijela, odnosno 

odbori posebnim odlukama Savjeta mjesne zajednice. 

 

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE 

Član 9. 

 

Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja o pitanjima od 

neposrednog interesa za graĎane mjesne zajednice. 

 Prije donošenja odluke iz svoje nadležnosti, Savjet mjesne zajednice je dužan 

konsultovati zbor graĎana mjesne zajednice o pitanjima utvrĎenim Statutom mjesne 

zajednice. 

 Savjet mjesne zajednice je obavezan dati mišljenje o i drugim pitanjima o kojima je 

zatražena konsultacija od Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. 

 

Član 10. 

 

Savjet mjesne zajednice biraju graĎani s područja mjesne zajednice HRASTOVAC koji 

imaju opće biračko pravo. 

Članovi Savjeta mjesne zajednice biraju se neposredno na zboru graĎana tajnim 

glasanjem kojem prisustvuje jedna desetina graĎana ili najmanje 50 graĎana tog zbora, ako 

je jedna desetina graĎana mjesnog zbora veća od tog broja.                                                                                                                                                        
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Odlukom Općinskog vijeća utvrĎuje se: mjesto i vrijeme održavanja izbora za organe 

mjesnih zajednica, organi za sprovoĎenje izbora, sredstva za sprovoĎenje izbora, način 

utvrĎivanja i proglašenje rezultata izbora, kao i druga pitanja u vezi sa izbornim procesom. 

 

Član 11. 

 

SprovoĎenju izbora za članove savjeta obavezno prisustvuje predstavnik općinskog 

organa, koji o istom sastavlja pismeni izvještaj i dostavlja ga Općinskom vijeću i Općinskom 

načelniku.  

Član 12. 

 

Rezultate izbora za članove Savjeta mjesne zajednice potvrĎuje Općinsko vijeće.  

 

Član 13. 

   

Prijedlog kandidata za člana Savjeta mjesne zajednice mogu podnijeti: 

- graĎani ( pojedinačno ili grupno), 

- organi političkih stranaka, 

- druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesne zajednice.  

Prilikom predlaganja i izbora članova Savjeta mjesne zajednice mora se voditi računa 

da sastav članova održava približno nacionalnu strukturu stanovništva, te da spolovi budu 

ravnopravno zastupljeni.           

Izuzetno, ukoliko u Savjet mjesne zajednice nije izabran najmanje jedan član iz svakog 

konstitutivnog naroda koji čini na području mjesne zajednice najmanje 10 % birača, u savjet 

će biti izabran predloženi kandidat koji je dobio najveći broj bodova bez obzira na ostale 

kandidate sa drugih lista. 

Član 14. 

 

 Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica održavaju se u pravilu istovremeno u 

svim mjesnim zajednicama. 

Izuzetno, izbori za članove Savjeta mjesne zajednice se mogu u slučaju opravdanih 

razloga sprovesti posebno za odreĎenu mjesnu zajednicu. 

Mandat članova Savjeta mjesne zajednice traje četiri godine. 

Savjet mjesne zajednice HRASTOVAC  ima 4 (četiri) člana. 

Prilikom konstituisanja Savjeta mjesne zajednice nastojat će se osigurati 

proporcionalna zastupljenost svih mjesnih područja mjesne zajednice. 

 

Član 15. 

 

Članu Savjeta mjesne zajednice prestaje mandat: 

- istekom vremena na koji je biran, 

- smrću, 

- promjenom prebivališta na područje druge mjesne zajednice, 

- upućivanjem na izdržavanje kazne zatvora duže od 3 mjeseca, 

- ako pravosnažnom presudom bude lišen poslovne sposobnosti, 

- ostavkom, 

- opozivom, 

- ukoliko tri puta neopravdano izostane sa sjednica savjeta,  

- smjenjivanjem. 



 5 

Ako članu savjeta mjesne zajednice prestane mandat prije vremena na koji je biran, 

Općinsko vijeće na prijedlog savjeta mandat se dodjeljuje slijedećem kandidatu koji je dobio 

najveći broj glasova nakon provedenih izbora za savjet mjesne zajednice. 

  

Član 16. 

 

Postupak opoziva ili smjene može biti pokrenut kada član savjeta mjesne zajednice ne 

izvršava svoje dužnosti ili kada iz drugih razloga izgubi povjerenje graĎana ili iz bilo kojih 

razloga postane nedostojan dužnosti člana savjeta mjesne zajednice. 

 

Postupak opoziva i smjene člana savjeta mjesne zajednice mogu pokrenuti zbor 

graĎana, savjet mjesne zajednice i najmanje polovina graĎana mjesne zajednice sa pravom 

glasa. 

Postupak opoziva i smjene provodi se na isti način kao i postupak izbora. 

 

Član 17. 

Savjet mjesne zajednice : 

- donosi statut mjesne zajednice, 

- donosi Poslovnik o radu i druge akte iz svoje nadležnosti, 

- donosi finansijski plan i završni račun,       

- odlučuje o raspolaganju imovinom mjesne zajednice, 

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrĎuje prioritete u njihovoj realizaciji, 

- bira predsjednika i potpredsjednika savjeta, 

- saziva mjesne zborove graĎana,       

- donosi godišnji program rada, razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu mjesne 

zajednice, 

- daje saglasnost na zaključivanje ugovora i sporazuma za potrebe mjesne 

zajednice, 

- saraĎuje sa drugim mjesnim zajednicama, naročito susjednim, 

- obrazuje svoja radna tijela ( komisije i odbore), 

- obavlja i druge poslove utvrĎene Zakonom, Statutom Općine i ovim Statutom. 

 

Savjet mjesnih zajednica obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga 

Općine prenese Općinsko vijeće, a koji su od značaja za mjesnu zajednicu. 

 

Član 18. 

 

Savjet mjesnih zajednica radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice savjeta mjesne 

zajednice sazivaju se po potrebi, uz obavezu najmanje jedanput u tri mjeseca.  

Sjednice saziva i vodi predsjednik, a u slučajevima odsustva njegov zamjenik. 

 Obavijest o sazivu savjeta sa dnevnim redom, vremenom i mjestom održavanja, svim 

članovima savjeta dostavlja se u roku od tri dana prije održavanja sjednice. 

 

Član 19. 

 

Savjet mjesne zajednice odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine od ukupnog 

broja članova.  
Savjet odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova savjeta 

mjesne zajednice. 
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Član 20. 

 

Savjet mjesne zajednice za svoj rad odgovara Zboru graĎana, nadležnoj službi i 

Općinskom vijeću. 

Općinsko vijeće i Zbor graĎana će da raspuste Savjet mjesne zajednice ili da razriješi 

dužnosti predsjednika mjesne zajednice, ako se utvrdi da rade suprotno Zakonu, Statutu 

općine ili ovom Statutu. 

Član 21. 

 

 Savjet mjesne zajednice donosi Poslovnikom o radu kojim bliže ureĎuje način rada 

savjeta i njegovih organa i tijela, prava i dužnosti članova, kao i druga pitanja iz domena 

savjeta i njegovih organa. 

 

PREDSJEDNIK MJESNE ZAJEDNICE 

 

Član 22. 

 

Kandidat sa liste za izbor savjeta mjesne zajednice sa najvećim brojem osvojenih 

glasova je predsjednik mjesne zajednice i po funkciji je predsjednik savjeta mjesne zajednice. 

 

Član 23. 

 

Savjet mjesne zajednice iz svog sastava bira, većinom glasova svih članova, zamjenika 

predsjednika savjeta mjesne zajednice.        

 

Predsjedniku mjesne zajednice i članu savjeta može prestati mandat po postupku i na 

način propisan članom 15. Statuta. 

Član 24. 

 

Funkcija predsjednika i članova mjesne zajednice su počasne. Članovi savjeta mjesne 

zajednice mogu imati pravo na naknadu koju odredi Općinsko vijeće svojom odlukom. 

 

Član 25. 

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice: 

- organizira i rukovodi rad mjesne zajednice, 

- predstavlja i zastupa mjesnu zajednicu i savjet mjesne zajednice, 

- saziva sjednice Savjeta, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Savjeta i 

potpisuje akte Savjeta, 

- provodi i osigurava provoĎenje odluka Savjeta i podnosi izvještaje o provoĎenju 

odluka Savjeta, 

- saraĎuje sa organima, službama i odsjecima Općine, 

- sudjeluje u provoĎenju mjera civilne zaštite u skladu sa aktivnostima organa i 

službi Općine, 

- informiše graĎane o pitanjima važnim za mjesnu zajednicu, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Savjet. 

 

Predsjednik savjeta mjesne zajednice odgovara za svoj rad graĎanima i Savjetu mjesne 

zajednice. 

 

 



 7 

Člana 26. 

 

Administrativne poslove za potrebe mjesne zajednice obavlja sekretar mjesne zajednice. 

Sekretar se bira iz reda članova Savjeta mjesne zajednice. Imenovanje sekretara vrši Savjet 

mjesne zajednice. 

 

IV NADZOR I KONTROLA RADA MJESNE ZAJEDNICE 

 

Član 27. 

 

Nadzor nad radom organa mjesne zajednice vrši Služba za opću upravu, lokalnu 

samoupravu, mjesne zajednice, stambene i zajedničke poslove i Općinsko vijeće. 

 

 

V  NEPOSREDNO UČESTVOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I 

IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O PITANJIMA IZ SAMOUPRAVNOG 

DJELOKRUGA OPĆINE 

Član 28. 

 

Oblici neposrednog učestvovanja graĎana u odlučivanju i izjašnjavanju o pitanjima iz 

samoupravnog djelokruga su; 

- referendum, 

- zbor graĎana, 

- graĎanska inicijativa, 

- podnošenje podnesaka i pritužbi, 

- drugi oblici neposrednog sudjelovanja graĎana u odlučivanju i izjašnjavanju. 

 

REFERENDUM 

Član 29. 

 

 Općinsko vijeće pod uvjetima propisanim zakonom i statutom može raspisati 

referendum o svakom o pitanju  iz samoupravnog djelokruga Općine koje je od posebnog i 

neposrednog interesa za razvoj općine ili graĎana i općine.  

Referendum se može raspisati na prijedlog jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća, 

općinskog načelnika ili na prijedlog jedne trećine mjesne zajednice (na osnovu odluke 

koju donosi zbor graĎana mjesne zajednice). 

 Pravo na odlučivanje na referendumu imaju graĎani koji imaju prebivalište na 

području općine ili mjesne zajednice koji su upisani u Centralni birački spisak. 

 

Član 30. 

 

Općinsko vijeće će odlučiti o prijedlogu za raspisivanje referenduma u roku od 60 

dana od dana njegovog prijema. 

U odluci o raspisivanju referenduma utvrĎuje se pitanje o kojem graĎani trebaju da se 

izjasne na referendumu, odreĎuje se datum održavanja referenduma, kao i područje na 

kojem će se referendum sprovesti. 

GraĎani se po pitanju koje je postavljeno na referendumu izjašnjavaju sa « ZA» ili 

«PROTIV». 

Referendum sprovodi komisija koju imenuje Općinsko vijeće. 
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Sastav komisije, djelokrug poslova, kao i ostale odredbe o provoĎenju postupka 

referendumom utvrĎuje Općinsko vijeće odlukom o raspisivanju referenduma u skladu sa 

zakonom. 

Član 31. 

 

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen, ne može se ponovo iznijeti na referendum 

prije isteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma. 

 

Član 32. 

 

Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u « Službenim novinama Općine 

Kakanj». 

ZBOR GRAĐANA 

    Član 33. 

 

Zbor graĎana mjesne zajednice čine svi graĎani koji imaju pravo glasa i prebivalište 

u mjesnoj zajednici HRASTOVAC. 

Zbor graĎana saziva predsjednik mjesne zajednice, a može ga sazvati i općinski 

načelnik i općinsko vijeće. 

Mjesni zbor graĎana saziva se za dio područja mjesne zajednice koji čini zasebnu 

cjelinu (dio naselja, stambeni blok ili više manjih naselja). 

Zbor graĎana saziva se javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim 

prilikama. 

Javni poziv se može uputiti putem medija ili drugih sredstava javnog informisanja, 

oglašavanjem na informativnim panoima u mjesnim uredima ili na drugi prikladan način. 

Poziv za zbor sadrži mjesto i vrijeme održanja zbora graĎana. 

 

Član 34. 

 

Zbor graĎana saziva se prema ukazanoj potrebi radi izjašnjavanja graĎana o 

pojedinim pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine, raspravljanja o potrebama i 

interesima graĎana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja 

opisanih u članu 25. ovog Statuta. 

Zbor graĎana će se održati i kada to zahtjeva polovina graĎana koji imaju pravo 

glasa i prebivalište u mjesnoj zajednici. 

Član 35. 

 

Organi mjesne zajednice su dužni organizirati i osigurati održavanje zbora graĎana. 

O održavanju zbora graĎana brine se predsjednik mjesne zajednice, odnosno njegov 

zamjenik. 

Zbor graĎana vodi predsjednik mjesne zajednice, odnosno njegov zamjenik. 

 

Član 36. 

Zbor graĎana mjesne zajednice odlučuje: 

- o inicijativi za osnivanje, ukidanju, spajanju, pripadanju i promjeni područja 

mjesne zajednice,           

- o izgradnji i održavanju puteva, kanalizacije, vodovoda, drugih komunalnih 

potreba i infrastrukture,         

- o ureĎenju naselja, izgradnji i ureĎenju parkova, nasada, dječjih igrališta i drugih 

objekata, 
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- zaštiti okoliša, 

-  udruživanju sredstava mjesne zajednice sa sredstvima drugih mjesnih zajednica, 

ako o tome ne odlučuje Savjet mjesne zajednice, 

- utvrĎivanju kandidatske liste za članove Savjeta mjesne zajednice, i druga tijela 

utvrĎena Statutom, 

- o tajnom glasanju izbora članove Savjeta mjesne zajednice, kao i njihovom 

opozivu, 

- bira i opoziva članove drugih tijela mjesne zajednice, i 

- o drugim pitanjima utvrĎenim Zakonom i Statutom Općine. 

 

Član 37. 

 

Zbor graĎana može punovažno odlučivati ako mu prisustvuje jedna desetina graĎana  

ili najmanje 50 graĎana koji imaju pravo glasa i prebivalište u mjesnoj zajednici. 

Zbor graĎana donosi odluke javnim glasanjem. Odluke donesene na zboru graĎana su 

obavezujuće su za Savjet i Predsjednika mjesne zajednice. 

Organi mjesne zajednice dužni su razmotriti svaku inicijativu zbora graĎana, 

izvijestiti zbor graĎana o tome šta je poduzeto u vezi s istom.  

 

Član 38. 

 

U slučaju da organi mjesne zajednice ne mogu dati odgovor zboru graĎana, dužni su 

zatražiti odgovor od nadležnih organa, institucija i organizacija i isti iznijeti na narednom 

zboru graĎana. 

 

GRAĐANSKA INICIJATIVA 

Član 39. 

 

GraĎani mogu predsjedniku i Savjetu mjesne zajednice podnositi inicijative za 

donošenje odreĎenog akta ili rješavanje odreĎenog pitanja iz samoupravnog djelokruga 

Općine koje je od posebnog i neposrednog interesa za graĎane. 

GraĎanska inicijativa mora biti argumentovano obrazložena, a ukoliko su za 

realizaciju inicijative potrebna sredstava mora sadržavati prijedlog načina njegovog 

obezbjeĎenja. 

Predsjednik i Savjet su obavezni razmotriti graĎansku inicijativu koju je potpisom uz 

navoĎenje jedinstvenog matičnog broja podržalo najmanje 5% birača upisanih u Centralni 

brački spisak i donijeti po istoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije uroku od 

šezdeset (60) dana od dana dostavljanja Predsjedniku i Savjetu mjesne zajednice.   

Predsjednik i Savjet će odbaciti graĎansku inicijativu ukoliko pitanje o kojem je 

pokrenuta nije u djelokrugu mjesne zajednice uz uputu o nadležnom organu za njeno 

rješavanje i preporuku nadležnom organu da  inicijativu uzme u razmatranje. 

Predsjednik i Savjet će odbaciti graĎansku inicijativu ukoliko ne ispunjava formalne 

uslove iz stava 2. i 3. ovog člana, tj. ako se provjerom utvrdi da potpisani graĎani nisu 

upisani u Centralni birački spisak koji se vodi za područje općine. 
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Član 40. 

 

Odluka o prihvatanju, odbijanju ili odbacivanju graĎanske inicijative dostavlja se 

podnosiocima odmah po njenom donošenju. 

 

PREDSTAVKE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE GRAĐANA 

 

Član 41. 

 

GraĎani pojedinačno ili skupno mogu podnositi predstavke Predsjedniku i Savjetu 

mjesne zajednice. 

Predstavka mora biti potpisana i mora sadržavati imena i prezimena kao i adrese 

graĎana koji je potpisuju i njihove jedinstvene matične brojeve. 

Organi iz stava 1. dužni su u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke 

odgovoriti graĎanima koji su predstavke podnijeli. 

Predstavke mogu podnijeti graĎani koji imaju biračko pravo i prebivalište na 

području mjesne zajednice. 

Predstavke graĎana ne obavezuju organ kojem se podnose. 

 

Član 42. 

 

GraĎani i pravna lica imaju pravo Predsjedniku i Savjetu mjesne zajednice podnositi 

prigovore i pritužbe. 

Organi mjesne zajednice dužni su omogućiti graĎanima i pravnim licima podnošenje 

prigovora i pritužbi na svoj rad te na odnos izabranih u organe mjesne zajednice kada im se 

obraćaju. 

Prigovori i pritužbe moraju biti potpisane i na njima najmanje navedena imena i 

prezimena te adrese graĎana koji ih podnose, odnosno naziv i sjedište pravnog subjekta. 

Na podnesene prigovore i pritužbe organi iz stava 1. ovog člana dužni su graĎanima i 

pravnim licima dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora odnosno 

pritužbe. 

Organi iz stava 1. su dužni osigurati potrebna tehnička i druga sredstava za 

podnošenje predstavki, prigovora, pritužbi te omogućiti usmeno davanje istih. 

 

 

 V JAVNOST RADA I INFORMISANJE 

 

Član 43. 

Rad mjesne zajednice je javan.  

 

Javnost rada mjesne zajednice obezbjeĎuje se; 

- javnim održavanjem sjednica Savjeta i drugih organa mjesne zajednice, osim u 

slučajevima kada opći interes zahtjeva da javnost bude isključena, 

- održavanjem javnih diskusija kod donošenja značajnih odluka, 

- objavljivanjem donesenih odluka i akata, 

- davanjem odgovora na pitanja graĎana ili drugih organa. 
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Član 44. 

 

GraĎani u mjesnoj zajednici se redovno informišu o radu Savjeta mjesne zajednice i 

drugih organa. 

Informisanje se vrši putem oglasnih ploča, izvještaja na Zboru graĎana i na druge 

prikladne načine. 

Za informisanje graĎana odgovoran je Savjet mjesne zajednice. 

 

 

VII  ODNOS ORGANA MJESNE ZAJEDNICE SA OPĆINSKIM VIJEĆEM, 

NAČELNIKOM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA 

 

Član 45. 

 

 Mjesna zajednica  u izvršavanju svojih zadataka obavezno saraĎuje sa općinskim 

vijećem, načelnikom i drugim općinskim organima i ustanovama, a posebno kod; 

- donošenja akata kojima se regulišu pitanja od značaja za mjesnu zajednicu, 

- predlaganja i ostvarivanja programa razvoja mjesnih zajednica, 

- sprovoĎenja zajedničkih aktivnosti i mjera, 

- odlučivanja o uslovima za rad mjesnih zajednica, 

- drugim pitanjima propisanim Zakonom, Statutom općine i ovim  statutom. 

 

 Član 46. 

 

Organi mjesne zajednice će uspostaviti prijateljsku saradnju i druge oblike saradnje 

sa lokalnim i regionalnim organizacijama i udruženjima. 

 

VIII SREDSTVA ZA RAD MJESNIH ZAJEDNICA 

 

 Sredstva za rad mjesnih zajednica i sredstva za obavljanje poslova koji su iz 

samoupravnog djelokruga Općine preneseni ili povjereni mjesnim obezbjeĎuju se u 

budžetu Općine. 

 Mjesne zajednici može osigurati prihode za obavljanje svojih poslova i iz;  

- sredstva samodoprinosa, 

- sredstva za usluge koje svojim aktivnostima ostvari, 

- sredstva iz imovine i imovinskih prava, 

- sredstva od pomoći, poklona pravnih i fizičkih lica, 

- drugih sredstava. 

O korištenju sredstava iz stava 1. ovog člana odlučuje Savjet mjesne zajednice u skladu sa 

statutom.  

Član 47. 

 

Stručne, administrativne i finansijsko-računovodstvene poslove za potrebe organa 

mjesnih zajednica vrši Služba za finansije općine Kakanj. 
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IX  DONOŠENJE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

 

Član 48. 

 

 Postupak za donošenje, izmjene  i dopune pokreće Savjet mjesne zajednice. Postupak 

za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta. 

 Ponovni postupak za donošenje, izmjene i dopune Statuta, ne može se pokrenuti prije 

isteka šest mjeseci.    

Član 49. 

 

 Postupak izmjene i dopune Statuta mjesne zajednice provodi se na način utvrĎen za 

njegovo donošenje.  

 

 

X  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 50. 

 

 Pitanja organizacije i rada mjesne zajednice koja nisu regulisana ovim Statutom 

ureĎuju se Odlukama zborova graĎana mjesne zajednice i Odlukama Savjeta mjesne 

zajednice u skladu sa zakonom i Statutom. 

  

Član 51. 

 

Mjesna zajednica će uskladiti svoje akte sa ovim Staututom u roku od šest mjeseci od 

dana stupanja na snagu ovog Statuta. 

 

Član 52. 

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči 

mjesne zajednice HRASTOVAC. 

 

 

 

Broj:________/2022.godine. 

Dana _______2022.godine. 

                 PREDSJEDNIK SAVJETA 

__________________  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 




