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На основу члана 18. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, и 109/12) и тачке 8.3 Упутства о организовању избора за 

чланове Савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“ бр. 122/12 и 31/13) 

Градска изборна комисија Градишка је на сједници одржаној 21.03.2022. године, донијела 

 

О Д Л У К У 

 

о понављању избора за избор чланова савјета мјесне заједнице 010Б036 МИЧИЈЕ у граду 

Градишкa на дан 03.04.2022. године 

 

I 

 

Расписују се поновни избори за избор чланова Савјета мјесне заједнице 010Б036 МИЧИЈЕ 

на дан 03.04.2022. године (недјеља) у времену од 09:00 од 17:00 часова. 

                                                   

II 

 

Поновни избори из члана I ове одлуке расписују се из разлога што за изборе заказане за дан 

20.03.2022. године за мјесну заједницу 010Б036 МИЧИЈЕ нико од овлаштених предлагача није 

предложио кандидате за чланове Савјета. 

 

III 

 

Поновни избори из члана I ове одлуке проводе се на основу Извода из Централног бирачког 

списка који је кориштен на избору чланова Савјета на дан 20.03.2022. године. 

 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет 

страници града Градишка, у Службеном гласнику града Градишка и огласној табли у просторијама 

зграде Градске управе  града Градишка. 

 



 

 

Образложење: 

 

 Скупштина града Градишка је на сједници одржаној 28.12.2021. године донијела Одлуку о 

расписивању избора за избор чланова Савјета мјесних заједница и сазивању збора грађана мјесних 

заједница на подручју града Градишка на дан 20.03.2022. године у времену од 09:00 до 17:00 

часова. 

 Тачком 14. Упутства о организовању избора за чланове Савјета мјесне заједнице одређено 

је ко је овлаштен да предлаже кандидате за чланове Савјета. 

 Овлаштени предлагачи имали су могућност да подносе захтјеве за овјеру кандидатских 

листа до 04.03.2022. године. 

 За мјесну заједницу 010Б036 Мичије нико од овлаштених предлагача до прецизираног 

датума није поднио захтјев за овјеру кандидатске листе. 

 На основу претходно наведеног избори за избор чланова Савјета мјесне заједнице 010Б036 

Мичије нису се могли одржати 20.03.2022. године, јер није било предложених кандидата за 

чланове Савјета, а које би бирачи могли бирати. 

 С обзиром на претходно наведено Градска изборна комисија Градишка је у складу са тачком 

8.3 Упутства о организовању избора за чланове Савјета мјесне заједнице на сједници одржаној 

дана 21.03.2022. године донијела Одлуку као у диспозитиву. 

 Против Одлуке може се изјавити приговор у року од 24 часа од објављивања одлуке на 

званичној интернет страници града Градишка. 

 Приговор се подноси Градској изборној комисији у писаној форми. 

                                                                                                               

                 

 

 

       Предсједник 

                                                                                                                              

         Бранислав Радиновић 

 


