
 
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                        

На основу члана 30.став 1. алинеја 2. и члана 107. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и члана 33. став 1. алинеја 30. Статута 
општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/05, 10/05, 5/07, 1/08, 4/08, 1/12 и 6/12), а 
након разматрања приједлога Одбора за МЗ-е, међуопоштинску, регионалну и међународну сарадњу, 
број 01-022-43-1/14 од 10.04.2014.године,Скупштина општине Милићи на Петнаестој  сједници одржаној 
14.маја 2014 године,  д о н и ј е л а   ј е  

 
 
 

ОДЛУКУ 
о мјесним заједницама  на подручју општине Милићи 

 
 

I.ОПШТЕ 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. 
 

Члан 2. 
 
 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. 
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 остварују: 
- 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 изградњи комуналних објеката и објеката у 
општој употреби, на подручју мјесне заједнице, 
- покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у вези са развојем 
привреде и друштвених дјелатности, 
- прикупљањем и достављањем органима града/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 
- обављањем послова које им повјере органи општине. 
 

Члан 4. 
 

 Мјесна заједница нема статус правног лица. 
 

Члан 5. 



 
 

 
 Ради овјере аката мјесне заједнице, мјесна заједница има печат округлог облика у складу са 
законом. Општинска управа општине Милићи обезбеђује израду и успоставља евиденције о печатима и 
лицима одговорним за употребу печата мјесне заједнице. 
 

Члан 6. 
 
 Општинска управа општине Милићи дужна је водити регистар мјесних заједница на подручју 
општине Милићи. 

 
II.ОБРАЗОВАЊЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Члан 7. 

 
 Мјесна заједница образује се за дио насељеног мјеста, односно за подручје једног или више 
међусобно повезаних насељених мјеста. 
 

Члан 8. 
 

 Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, у циљу задовољавања заједничких 
потреба грађана, на подручју Општине Милићи  образују се сљедеће мјесне заједнице: 

 
1.МЗ  МИЛИЋИ  

 
 Обухвата слиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Урбани дио Милића, Супач, 
дио Врточа, Горње и доње Врсиње, Вујадини, Бачићи, Бијело Поље и Ере. 
 Полазна тачка код засеока Миразовићи изнад старог Гробља, одакле иде изнад пилане до 
Ђурђевића, даље се спушта у Јадар иде до ушћа потока код куће Цветковић Горана продужава потоком 
до границе насељеног мјеста Врточе и том границом иде до потока који се улијева у Јадар код куће 
Млађеновић Обрена. Даље иде Јадром до ушћа Лукавичке ријеке у Јадар у Подгори и ријеком наставља 
до извора Лукавичке ријеке те наставља до међуопштинске границе на коти Јасен и  том границом иде до 
планинског виса Лисина те се спушта до потока иза Врсиња, па потоком наставља све до куће 
Вујадиновић Миладина у Лукић Пољу, до Јадра и даље Јадром до границе са МЗ-ом Мишићи (ушће 
Ристијевићанског потока) даље скреће сјеверозападно и пење се на косу изнад Старих Мишића и косом 
иде до изнад куће Петровћ Славка код чије куће прелази Јадар и иза цркве и долази до полазне тачке 
изнад старог гробља. 
 
 2.МЗ МИШИЋИ 
 
 Обухвата слиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Мишићи, Кокановићи, 
Крајчиновићи, Бара, Милића Брдо, Рогач, Горњи Павковићи, Голићи, Орашје, Бишина и Маринковићи. 
 Полазна тачка границе је старо гробље у Милићима па иде западно према Горњим Павковићима 
затим према Бишини па косом иза Бишине иде према Милића Брду потоком између Себиочине и Бишине 
затим излази на пут за Рогач и западно од пута 100 метара иде према Рогачу гдје скреће према 
Јеремићима и изнад тог насеља према Ступу, косом до гробља у Кандићима, затим косом иде према 
Крајчиновићима па скреће источно према Ристијевићанским потоку иде до Јадра, прелази Јадар и косом 
иде до Старих Мишића до изнад куће Петровић Славка код чије куће прелази Јадар и иде иза цркве до 
полазне тачке изнад старог гробља. 
  

3.МЗ ЗАКЛОПАЧА 
 
 Обухвата сиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Заклопача, Вуковићи, Горњи 
Залуковик, Заграђе, Подгора, Подбирач, Биљег, Лукавица и Герови. 
 Југоисточна граница са општином Хан Пијесак. Тачно на коти Јасен даље иде међуопштинском 
границом до коте ТТ 495 у Рајићима затим јужно до коте 374 и преко Дебељца затим од састава два 
потока до Вуковићанског потока до границе насељеног мјеста Врточе и даље границом са МЗ-ом Милићи 
до почетне тачке на коти Јасен, граница МЗ-а Милићи и дијелом МЗ-а Дубнички Мост. 
 



 
 

 4.МЗ ДЕРВЕНТА 
 
 Обухвата слиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Дервента, Лукић Поље, 
Вишњица, Дукићи, Ристијевићи, Витићи, Помол, Костићи, Божићи, Тодићи, Буковица Доња, Буковица 
Горња, Копривно, Павловићи, Крунићи, Мушићи, Тољевићи, Видовићи, Глигоревићи, Кострача, Јеремићи, 
Забрђе, Мановићи,Ђиле, Рупово Брдо, Нурићи, Башча, Штедра, Бешићи, Јоховача, Жутица и Штедрић. 
 Граница МЗ-е Дервента, полазна тачка на западу на међуопштнској граници иза виса Лисина 
затим се спушта на пут Врсиње-Лукић Поље поред Огојча и потоком према Лукић Пољу до куће 
Миладина Јоловића даље до ушћа у Јадар, затим иде Зеленим Јадром до Ристијевићанског потока, 
затим потоком иде до Ступа и изнад Ступа 200 метара иде до Јеремића, затим иде путем према 
Мановићима скреће сјеверно према граници МЗ Нова Касаба (Забрђе и Мановићи припадају овој МЗ-и) и 
даље границом МЗ-е Нова Касаба до међуопштинске границе и даље све међуопштинском границом до 
почетне тачке. 
 
 
 5.МЗ НОВА КАСАБА 
 
 Обухвата слиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Нова Касаба, Себиочина, 
Бутковићи, засеок Прибинићи и засеок Мравињаци. 
 Полазна тачка је Ђугум који се налази на граници са Братуначком општином, затим иде све дуж 
границе опшптине Милићи и општине Братунац, онда линија иде изнад Себиочине испод Рогача према 
Милића Брду до пута за Бишину, тим потоком између Себиочине и Бишине спушта се Радињи. Једним 
дијелом низ Радињу па се пење лијево испод Глушца па све до правца ппотока задружних штала у 
Јатариштима, значи прелази Јадар и дуж потока поред штала у Јатариштима пење се до Фатине Водице 
и спушта се у Вукшићки поток и поново преко Јадра на полазну тачку Ђугум. 
 
 6.МЗ ДУБНИЧКИ МОСТ 
 
 Обухвата слиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Дубница, Рајићи, Рашковићи, 
Буљевићи, Павковићи, Глушац, Дубнички Мост, дио Врточа, Вукшић Поље и Вукшићи. 
 Западни дио МЗ-е је општинска граница општине Милићи и Власенице од Хајдаревића до 
Метаљке, а сјеверни дио Метаљке поред пута источно до Ванџића (Метаљка  припада МЗ-и Скугрићи), 
поред пута сјеверно 500 метара од ТТ 574 Велика Главица укључујући село Гаке и даље наставља до 
Јадра и кафане Ђугум и даље границом са МЗ-ом Нова Касаба па границом са МЗ-ом Мишићи па 
Милићи и Заклопача. 
 
 7.МЗ СКУГРИЋИ-РОВАШИ 
 
 Обухвата слиједећа насељена мјеста и дијеловe насељених мјеста: Маћеси, Роваши Тумаче, 
Бабићи, Горње и Доње Рашево, Скугрићи, Метаљка и Калдрмица.  
 Граница; полазна тачка је на међуопштинској граници Милићи-Власеница  иза Хајдаревића 
одатле иде до Метаљке, затим даље косом поред Ванџића до Јадра, (Кафана Џугум) односно границом 
са МЗ-ом Дубнички Мост. 
 

Члан 9. 
 

 Интерес становника за оснивање, промјену подручја или назива мјесне заједнице утврђује се на 
збору грађана. 
 Иницијативу за оснивање, промјену подручја или назива мјесне заједнице може поднијети 
најмање 100  грађана, који имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста,односно насељених мјеста 
за које се предлаже оснивање нове мјесне заједнице. 

 
Члан 10. 

 
 Иницијатива за образовање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или назива, обавезно 
садржи: 
-податке о подручју за које се предлаже образовање мјесне заједнице, границе мјесне заједнице, број 
становника и друго 



 
 

-начин на који се предлаже образовање мјесне заједнице, 
-разлоге због којих се предлаже образовање мјесне заједнице,  
 Иницијатива из става (1) мора бити образложена, и да садржи и друге податке који ће омогућити 
да се, о покренутој иницијативи, у утврђеном поступку донесе одлука. 
 

Члан 11. 
 

 Предсједник Савјета мјесне заједнице је дужан да у року од 30 дана од дана пријема иницијативе, 
сазове Збор грађана, ради одлучивања о покренутој иницијативи. 
  О иницијативи из претходног става гласа се јавно – на збору грађана, а иницијатива је 
прихваћена ако се за исту изјасни већина од укупног броја присутних на збору грађана. 
 Усвојена иницијатива за образовање мјесне заједнице, за промјену њеног подручја или назива 
доставља се начелнику Општине ради провођења даљег поступка у складу са Законом. 

 
Члан 12. 

 
 Уколико Скупштина општине утврди да су испуњени услови за оснивање, промјену подручја или 
назива мјесне заједнице – доноси одлуку о прихватању иницијативе за оснивање, промјену подручја или 
назива мјесне заједнице.Ако Скупштина општине утврди да не постоје услови за оснивање,промјену 
подручја или назива мјесне заједнице, доноси одлуку о одбијању иницијативе и томе ће обавјестити 
подносиоца иницијативе. 

 
Члан 13. 

 
 Административно техничке послове за потребе органа мјесне заједнице обавља Општинска 
управа Општине Милићи. 
 Општинска управа општине Милићи врши координацију рада између Савјета мјесних заједница и 
органа општине Милићи, која се састоји у праћењу стања у мјесним заједницама, пружање стручне и 
друге помоћи у раду, прикупљања информација из мјесних заједница у циљу израде извјештаја и 
анализа за потребе органа општине Милићи. 
 
III.САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 14. 

 
 Орган мјесне заједнице је Савјет мјесне заједнице (у даљем тексту:„Савјет“). 
 Број чланова Савјета, утврђује се према броју грађана, уписаних у бирачки списак. 
Савјет има: 

1. за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих бирача – пет чланова, 
2. за мјесне заједнице од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача – седам чланова 

 
Члан 15. 

 
 Савјет има предсједника и одређен број чланова у складу са чланом 14. ове Одлуке. 
 Предсједника Савјета бирају чланови Савјета натполовичном већином гласова укупног броја 
чланова Савјета. 
 Мандат Савјета траје 4 године. 
 Предсједник  Савјета мјесне заједнице за свој рад прима накнаду, чију висину утврђује Скупштина 
општине Милићи  посебном Одлуком. 
 

Члан 16. 
 

 У оквиру својим права и дужности Савјет: 
-бира из својих редова предсједника Савјета, 
-стара се о извршењу својих одлука и одлука које грађани донесу личним изјашњавањем на Збору 
грађана, 
-утвђује приједлог Статута мјесне заједнице, 
-подноси годишњи извјештај о раду Збору грађана, 



 
 

-даје приједлоге за утврђивање листе приоритета изградње објеката комуналне инфраструктуре на 
подручју мјесне заједнице, 
-разматра иницијативе грађана за сазивање Збора грађана, 
-доноси одлуку о упућивању приједлога Збору грађана за разрјешење чланова Савјета, 
-одлучује о давању на кориштење простора у објекту мјесне заједнице ради организовања културних, 
спортских или других манифестација, 
-сарађује са одговарајућим радним тијелом Скупштине општине Милићи ,надлежним за послове мјесних 
заједница, 
-сарађује са другим субјектима на подручју општине Милићи 
-обавља и друге послове за које их овласти Скупштина општине Милићи и начелник општине. 
 
IV. ИЗБОРИ И ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Члан 17. 

 
 Избори за Савјет се спроводе у складу са одредбама Изборног закона Републике Српске и 
упутства које доноси Републичка изборна комисија. 
 Упутством из става 1. овог члана прописују се поступак кандидовања и именовања чланова 
бирачких одбора, начин рада бирачких одбора, право и начин предлагања кандидата за чланове Савјета, 
садржај гласачког листића за спровођење избора чланова Савјета и поступак сазивања конститутивне 
сједнице Савјета. 

 
Члан 18. 

 
 Одлуку о расписивању избора за Савјет доноси Скупштина општине Милићи. Орган задужен за 
спровођење избора Савјета је општинска, изборна комисија и бирачки одбори. 
 

Члан 19. 
 

 Избори за Савјет се одржавају најкасније 90 дана од конституисања локалних органа власти. 
 

Члан 20. 
 

 Чланови Савјета се бирају на зборовима грађана непосредним тајним гласањем.Савјет бирају 
бирачи уписани у Централни бирачки списак који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице у којој 
се врши избор. 
 Збор грађана доноси одлуку о избору Савјета ако збору присуствује најмање 10 % бирача,који 
имају пребивалиште на  подручју мјесне заједнице за коју је збор сазван. 
 За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова бирача који су 
гласали на збору грађана. 

 
Члан 21. 

 
 Члан Савјета има права и дужности: 
-присуствовати сједницама Савјета, 
-предлагати разматрања појединих питања из дјелокрука 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 22. 
 

 Предсједник Савјета руководи радом Савјета и збором грађана, сазива и предсједава радом 
збора грађана и Савјета, потписује акте и обавља друге послове за које га овласти Савјет, а који нису у 
супротности са законом, статутом општине Милићи и овом одлуком.  
 

Члан 23. 
 

 Савјет засједа по потреби и одлучује на сједницама. 



 
 

 Савјет може пуноважно одлучивати, ако је на сједници присутно већина од укупног броја чланова 
Савјета. 
 Савјет доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Савјета. 
 

Члан 24. 
 
 Обавјест о сазивању сједнице Савјета са дневним редом, временом и мјестом одржавања 
доставља се члановима Савјета најкасније три дана прије одржавања сједнице. 
 

Члан 25. 
 
 За свој рад Савјет је одговоран збору грађана. 
 

Члан 26. 
 

 Мандат предсједника, односно члана Савјета престаје: 
1. смрћу, 
2. на лични захтјев, 
3. истеком мандата, 
4. одјавом пребивалишта са подручја мјесне заједнице, 
5. ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности, 
6. разрјешењем 

Члан 27. 
 

 Предсједник односно члан Савјета може бити разријешен 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. 
 

Члан 28. 
 

 Члан Савјета може бити разријешен дужности и прије истека мандата, на збору грађана, ако за 
њихово разрјешење гласа натполовична већина од укупног броја грађана који су присутни на збору. 

 
Члан 29. 

 
 Приједлог за разрјешење члана Савјета, може поднијети предсједник Савјета и било који члан 
Савјета.Приједлог је усвојен ако се за исти изјасни надполовична већина чланова Савјета. 
 О приједлогу за разрјешење члана Савјета, одлучује Збор грађана. 
 

Члан 30. 
 

 Ако члану Савјета престане мандат прије истека времена на који је изабран, члан Савјета постаје 
следећи кандидат са предложене листе кандидата који је добио највећи број гласова приликом избора 
чланова Савјета. 
 
V.ФИНАНСИРАЊЕ РАДА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
 

Члан 31. 
 

 Средства за финансирање рада мјесних заједница обезбјеђују се у буџету Општине. 
 Осим средстава из става 1. овог члана средства за финансирање мјесне заједнице могу бити: 
-средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом, 
- средства заинтерсованих привредних друштава, 
- донација или поклон грађана, удружења и међународних оганизација и из других извора. 
 

 



 
 

Члан 32. 
 

 Објектима, основним и другим средствима која за свој рад користе мјесне заједнице, управља и 
располаже општина Милићи. 
 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 33. 
 

 Рад Збора грађана и Савјета је јаван и доступан грађанима и средствима јавног информисања. 
 Одлуке и закључци Збора грађана и Савјета обавезно се објављују на огласној табли у објекту 
мјесне заједнице. 
 
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 34. 

 
 Саставни дио ове Одлуке је карта подручја мјесних заједница . 
 

Члан 35. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о образовању мјесних  заједница, 
број 01-016-1039/05 (“Службени гласник Општине Милићи“ , број 10/05). 
 

Члан 36. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Општиne 
Милићи“.  

 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                          

ОПШТИНА МИЛИЋИ                                                   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК                                        
МИЛИЋИ                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   
                                                                                      
Број: 01- 022-153/13                                                                
Датум, 14.маја 2014.године                                                                 Бранислав Спасојевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


