
На основу члана 2.13 Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ број 23/1, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,18/13 и
7/14“) и члана 8.3. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета мјесне
заједнице („Службени гласник РС, бр.122/12,31/13“), Градска изборна комисија Добој, на
сједници одржаној дана 20.12.2017.године, донијела је

О Д Л У К У
о понављању избора за чланове Савјета  мјесне заједнице Прњавор Велики

1. Понављају се избори  за чланове Савјета мјесне заједнице Прњавор Велики.

2. Поновљени избори за чланове Савјет мјесне заједнице Прњавор Велики одржат ће се
дана 02.01.2018.године у времену од 9,оо до 16,оо часова.

О б р а з л о ж е њ е

Према резултатима са збора грађана за избор чланова Савјета у мјесној заједници
Прњавор Велики одржаног дана 17.12.2017.год. утврђено је да није био присутан
довољан број грађана с обзиром да је изашло само 44 грађана.
Увидом у Извод из централног бирачког списка за мјесну заједницу Прњавор Велики
утврђено је да је  уписано 110 гласача што значи да је на збору грађана те мјесне
заједнице требало бити присутно најмање 50 бирача како је то утврђено  одредбом
чл.18. Одлуке о образовању  мјесних заједница на подручју града Добој. („Службени
гласник градаДобој“ број 10/14“) и Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о
образовању Мјесних заједница на подручју града Добој („Службени гласник града
Добој“ бр.8/11“).
Одредбом чл.8.1. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове Савјета
мјесне заједнице („Службени гласник Републуке Српске, бр.122/12 и 31/13“), утврђено
је да уколико на збору грађана за избор Савјета није присутан потребан број грађана,
избори за Савјет у тој мјесној заједници поновиће се року од 15 дана.
У чл.82.истог Упутства стоји да ће се поновни избори спровести на основу
кандидадских листа и извода из Централног бирачког списка који су кориштени на
избору Савјета којем није присуствовао потребан број грађана.

Имајући у виду  наведено одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
Ова Одлука је коначна.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД  ДОБОЈ

ГРАДСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 01-031-1-5317 ПРЕДСЈЕДНИК ГИК-е
Добој,20.12.2017.год. Ненад Палексић, дипл.правник


