
                                                                

         Р Е П У Б Л И К А   С Р  П С К А   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК    

    

 

Број: 01-022-8/21 

Дана:  29.01.2021. године       

                                                                                                                                                    
         

На основу члана 53б. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 

34/02, 35/03 24/04, 9/05 ,24/12 и 109/12), члaна 116. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 109.  Статута општине Хан Пијесак („Службени Гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, на сједници одржаној дана  

29.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница 

на подручју општине Хан Пијесак 

 

Члан 1. 

Овом одлуком расписују се избори за избор чланова Савјета мјесних заједница на 

подручју општине Хан Пијесак. 

 

Члан 2. 

  Избори за чланове Савјета мјесних заједница одржаће се дана 14.03.2021. године 

(недјеља) у времену од 07-19 часова, за све мјесне заједнице. 

 

Члан 3. 

 Чланови Савјета мјесних заједница бираће се непосредним тајним гласањем на збору 

грађана, којем присуствује најмање 1/10 бирача уписаних у Централни бирачки списак општине 

Хан Пијесак који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице. 

Уколико на збору грађана за избор Савјета није присутан потребан број грађана, избори за 

Савјет у тој мјесној заједници поновиће се у року од 15 дана. 

Поновни избори спроводе се на основу кандидатских листа и извода из Централног 

бирачког списка који су коришћени на избору Савјета којем није присуствовао потребан број 

грађана. 

 Одлуку о понављању избора доноси Oпштинска изборна комисија. 

 

Члан 4. 

За  чланове Савјета мјесних заједница може бити кандидован и  биран грађанин уписан у 

Централни  бирачки списак општине Хан Пијесак са пребивалиштем на подручју мјесне 

заједнице за чији Савјет се кандидује. 

Састав чланова Савјета мјесне заједнице треба да одражава постојећу националну и 

етничку структуру на подручју мјесне заједнице. 

 

Члан 5. 



 2 

 Органи за спровођење избора за чланове Савјета мјесне заједнице су Општинска изборна 

комисија  и бирачки одбори. 

 

Члан 6. 

 Број чланова  Савјета мјесних заједница је до 1000 регистрованих бирача пет чланова , а 

од 1000 до 5000 регистрованих бирача седам чланова, водећи рачуна да чланови Савјета буду из 

различитих насеља у оквиру мјесне заједнице. 

 

Члан 7. 

За  чланове Савјета изабрани су они кандидати који су добили највећи  број гласова . 

 

                                                            Члан 8. 

Средства за провођење избора ће се обезбиједити из буџета општине Хан Пијесак. 

 

Члан 9. 

 Општинска изборна комисија ће спровести изборе за Савјет мјесних заједница у складу са 

Изборним законом Републике Српске, Упуством Републчке изборне комисије и Статутом 

општине Хан Пијесак. 

 

Члан 10. 

Након спроведених избора и конституисања  Савјета мјесних заједница Општинска 

изборна комисија ће поднијети Извјештај о резултатима избора Скупштини општин Хан Пијесак. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Хан Пијесак“. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

      ____________________________ 

                                                        (Кристина Стојановић) 

 

 

 

Достављено: 

1. ОИК, 

2. Начелник општине, 

3. Предсједник Скупштине, 

4. Секретар,  

5. На оглас, 

6. Архиви. 


