
 

ПРИЈЕДЛОГ  

На основу члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 

обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини  („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број: 29/18 и 36/19), члана 35. Статута града Добој („Службени 

гласник града Добој“ број 1/17) и члана 128.Пословника Скупштине града Добој („Службени 

гласник Града Добој“ број: 1/17) Скупштина града Добој на сједници одржаној дана 

_____________донијела је:  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор и именовање Градске изборне комисије 

 

I 

Именује се Комисија за избор и именовање Градске изборне комисије у саставу:  

1.) Млинаревић Радмила,дипл.правник  

2.) Драган Ђукић ,дипл.правник  

3.) Марић Наташа ,дипл.правник  

II 

Задатак Комисије за избор и именовање Градске изборне комисије је да:  по затварању јавног огласа 

поднесе писани извјештај надлежном органу у ком ће навести све релевантне податке за свако лице 

које је поднијело захтјев по јавном огласу , у наведеном извјештају врши квалификацију кандидата 

на оне које испуњавају услове  и на оне који не испуњавају услове, уз образложење.  Проводи 

процедуру интервјуа са свим кандидатима који испуњавају услове јавног огласа и након тога 

сачињава ранг листу са редослиједом кандидата и исту прослијеђују надлежном органу . 

III 

Доношењем овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Комисија за избор и именовање 

Градске изборне комисије број: 01-013-172/14 од 08.05.2014. године. 

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Добој“.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ  

 

 

Број : 01-013-___________/21                                                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Добој, ________________                                                                              Севлид Хуртић 



 

Образложење  

 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, 

именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни 

и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:29/18 и 36/19).  

Чланом 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број:29/18 и 36/19) прописано је да надлежни орган односно скупштина 

општине или града именује комисију за провођење поступка по јавном огласу за именовање чланова 

градске /општинске изборне комисије. 

У складу са напријед а наведеним а у циљу правовременог провођења конкурсне процедуре 

предлаже се усвајање предметне одлуке. 

 
 

ОБРАЂИВАЧ 

СТРУЧНА СЛУЖБА        ПРЕДЛАГАЧ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


