
BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA KAKANJ 

Općinsko vijeće PRIJEDLOG 

Broj: _______/17 

Kakanj, ______/17. 

 

Na osnovu člana 24. i 71. Statuta Općine Kakanj (“Službene novine Općine Kakanj”, 

broj: 4/08) Općinsko vijeće, na ___. sjednici održanoj _______2017. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspisivanju i održavanju izbora za ĉlanove  

savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj 

 

Ĉlan 1. 

Raspisuju se izbori za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj. 

 

Ĉlan 2. 

Izbori će se tajnim glasanjem održati u nedelju 2. jula 2017. godine (nedelja) u vremenu od 8 

do 18 sati. 

 

Ĉlan 3. 

Općinsko vijeće Općine Kakanj imenuje Komisiju za provođenje izbora u mjesnim 

zajednicama koja se sastoji od sedam članova i sekretara.  

Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama će imenovati posebnim 

rješenjem članove biračkih odbora. 

Stručnu, tehničku i administrativnu pomoć Komisiji za provođenje izbora u mjesnim 

zajednicama za organe mjesnih zajednica pruža Služba za opću upravu radne i zajedničke 

poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice Općine Kakanj. 

 

Ĉlan 4. 

Sredstva potrebna za provođenje izbora osigurat će se iz Budžeta Općine Kakanj. 

 

Ĉlan 5. 

Rezultate izbora utvrdit će i proglasiti Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama. 

Rezultate izbora za članove savjeta mjesnih zajednica potvrđuje Općinsko vijeće. 

 

Ĉlan 6. 

Komisiji za provođenje izbora za organe mjesnih zajednica, sekretaru i članovima biračkih 

odbora pripada naknada koju će odrediti Općinski načelnik posebnim Zaključkom. 

 

Ĉlan 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a nakanadno će se objaviti u “Službenim 

novinama Općine Kakanj”. 

 

          PREDSJEDAVAJUĆI 

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

             __________________ 

           Slaven Katičić 



P r a v n i  o s n o v 

Pravni osnov za donošenje Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove 

savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj je član 24. i 71. Statuta Općine Kakanj („Službene 

novine Općine Kakanj“, broj: 4/08). 

Razlog za donošenje 

Organi mjesne zajednice su Savjet i Predsjednik mjesne zajednice. Organi mjesnih 

zajednica imaju ovlaštenja i odgovornosti utvrđene statutom mjesne zajednice, a biraju ih 

građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Izbori se u pravilu 

održavaju istovremeno u svim mjesnim zajednicama. Mandat članova savjeta mjesne 

zajednice traje četiri godine, a prestaje istekom vremena na koje je biran. Odlukom Općinskog 

vijeća Općine Kakanj broj: 0-01/1-330/13 od 30.07.2013. godine potvrđeni su rezultati izbora 

za članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Kakanj na period od četiri godine, 

pa sa mjesecom julom ove godine prestaju dodijeljeni mandati. U cilju blagovremenog 

provođenja izbora u mjesnim zajednicama Općine Kakanj, predlaže se Odluka o raspisivanju i 

održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj. 

Obrazloženje pravnog rješenja 

Tačkama 1. i 2. Prijedloga Odluke raspisuju se i provode izbori za organe mjesnih 

zajednica tajnim glasanjem u nedjelju 2. jula 2017. godine. Komisiju za provođenje izbora  

imenuje Općinsko vijeće Općine Kakanj, kojoj stručnu, tehničku i administrativnu pomoć 

pruža Služba za opću upravu radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne 

zajednice Općine Kakanj. Na ovaj način se omogućava blagovremen i pravilan izbor organa 

mjesnih zajednica Općine Kakanj.  

 

Obrađivač: 

Služba za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne 

zajednice Općine Kakanj. 

 

 

      Predlagač 

Općinski načelnik 

______________ 

  Nermin Mandra 

 


