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О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е  

 

Градска изборна комисија Добој обавјештава све политичке странке, удружења грађана 

и грађане града Добоја, да је Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана 

26.10.2021. године, донијела Одлуку о расписивању избора за избор чланова Савјета 

мјесних заједница града Добој. 

Одлука ступа на снагу 04.11.2021.године. Избори ће се одржати дана 

12.12.2021.године(недеља) у времену од 9,00 до 16,00 часова. 

Изборе за чланове савјета мјесних заједница спроводи Градска изборна комисија Добој 

и бирачки одбори. 

Кандидате за чланове савјета мјесних заједница могу предлагати (овлашћени 

предлагачи): 

1. Политичке странке које на подручју града Добој имају градски одбор или други 

вид организације; 

2. Удружења грађана која дјелују на подручју града Добој и 

3. Групе грађана и то : 

- Најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице 

за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има до 1000 

регистрованих бирача, 

- Најмање 50 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице 

за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има од 1000 до 5000 

регистрованих бирача, 

- Најмање 70 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице 

за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има од 5000 до 10000 

регистрованих бирача, 

- Најмање 100 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице 

за коју се спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има више од 10000 

регистрованих бирача, 

Овлашћени предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова 

савјета за ту мјесну заједницу, а предложени кандидати морају, на дан расписивања 

избора, да буду уписани у Централни бирачки списак и да имају пребивавалиште на 

подручју мјесне заједнице за чији се савјет кандидују. 

Све обрасце везане за провођење избора за чланове Савјета мјесних заједница 

можете  преузети на Web страници: www.graddoboj.gov, или у канцеларији Градске 

изборне комисије. 
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