
                                                                                                       
 
 На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 53б и 
58. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
34/02, 35/03, 24/04, 19/05  и 24/12), тачке 3. Упутства о организовању и спровођењу 
избора за чланове Савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, 
број 122/12 и 31/13), чланова 38. став (1) тачка 37 и 97. став (1)  Статута општине 
Милићи ( Службени гласник Општине Милићи“, број 4/14), Одлуке о мјесним 
заједницама на подручју општине Милићи број 01-022-153/13, Скупштина општине 
Милићи на Осамнаестој сједници одржаној 26.новембра 2014.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

 

О Д Л У К У 
о расписивању избора за чланове савјета Мјесних заједница 

 
 

Члан 1. 
 
 Расписују се избори за чланове  савјета мјесних заједница у свих седам мјесних 
заједница на подручју општине Милићи. 
Избори из става 1. овог члана одржаће се 15.03.2015. године у периоду од 8,оо до 16,оо 
часова. 
У мјесним заједницама Милићи и Дервента бира се седам чланова савјета, а у мјесним 
заједницама Дубнички мост, Заклопача, Скугрићи-Роваши, Мишићи и Нова Касаба бира 
се пет чланова савјета. 
 
 

Члан 2. 
 
 Избори за чланове савјета мјесних заједница спроводе се у складу са 
одредбама Изборног закона Републике Српске („Службени глансик Републике Српске“, 
број 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), Закона о равноправности полова у Босни и 
Херцеговини („ Службени гласник Републике Српске“, број 32/10), Упутства о 
организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесних заједница („Службени 
гласник Републике Српске“, број 122/12 и 31/13), Статута општине Милићи  („Службени 
гласник Општине Милићи“, број 4/14), Одлуке о мјесним заједницама на подручју 
општине Милићи број: 01-022-153/13 и ове Одлуке. 
 
 

Члан 3. 
 
 Општинска изборна комисија Милићи спроводи изборе и након спровођења 
избора за чланове савјета мјесних заједница, подноси извјештај Скупштини општине 
Милићи. 
 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Милићи“. 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                           
ОПШТИНА МИЛИЋИ                                                    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
МИЛИЋИ                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                     
                                                                                                     
Број: 01- 022-113/14         
Датум, 26. новембар 2014.године                                               Бранислав Спасојевић 
 
 
 



 
 
 
 

Obrazloženje za donošenje Odluke 
 
 
 
 
Skupština opštine Milići donijela je Zaključak broj:  01-022-66/14 od 15.07.2014. godine 
(„Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/14), kojim su odloženi izbori za savjete mjesnih 
zajednica, do okončanja i provođenja Parlamentarnih izbora u BiH.  
 
Kako su se stekli uslovi, računajući prelazni period za pripremu izbora za savjete mjesnih 
zajednica, pripremljen je predlog Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih 
zajednica za mart 2015. godine.  
 
Mandat budućih savjeta je četiri godine. 
 
 


