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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

162.
На основу члана 30. и члана 108. став 2. Закона о локал
ној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
број:101/04, 42/05, 118/05), члана 53б. 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) и чланова 35. 71. 104. и 107. Статута општине Модрича («Службени гласник општине Модрича»,
број: 4/05, 3/08 и 3/13), Скупштина општине Модрича на 3.
посебној сједници одржаној 20.09.2013. године. д о н о с и

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке o расписивању
избора за избор чланова
савјета мјесних заједница
Члан 1.
У члану 1. став 3. Одлуке о расписивању избора за
избор чланова савјета мјесних заједница („Службени
гласник општине Модрича“, број: 6/13), између ријечи
„Милошевац“ и „Скугрић“ ставља се ријеч „и“, а ријечи
„Врањак“ и „Добриња“ „бришу се“.
У ставу 4. истог члана, иза ријечи „Бабешница“
додаје се ријеч „Добриња“ и ријеч „Врањак“ које су
одвојене зарезом.
Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Модрича“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-152 /13
Датум: 20.09.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

163.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08
и 3/13), Скупштина општине Модрича на 3. посебној
сједници одржаној 20.09.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Модрича предлаже:
-		 Да се у мјесним заједницама Врањак, Врањак 1
и Добриња продужи рок за пријаву кандидата за
савјете мјесних заједница до 23.09.2013. године и
то до 12,00 часова,
-		 да усаглашене бирачке спискове за мјесне заједнице
Врањак и Врањак 1, Општинска изборна комисија
достави 23.09.2013. године предсједницима савјета
наведених мјесних заједница који ће их јавно изложити до 25.09.2013. године,
-		 Општинска изборна комисија ће након јавног увида сачинити коначне бирачке спискове на основу
којих ће се спровести избори у мјесним заједницама
Врањак и Врањак 1 дана 29.08.2013. године,
-		 Овако сачињени бирачки спискови ће се користити само за изборе чланова савјета у мјесним
заједницама Врањак и Врањак 1,
-		 Задужује се Општинска изборна комисија да
са предсједницима савјета мјесних заједница
Врањак и Врањак 1 обавијести бираче који треба
да прецизирају адресу, како би се наредних избора нашли на одговарајућим бирачким мјестима.
- Задужује се Општинска изборна комисија да са
предсједницима осталих мјесних заједница, такође предузме све потребне активности око усаглашавања бирачких спискова.
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С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
II

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-153/13 		
Датум: 20.09.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.

164.
На основу члана 35. и 71. Статута општине Модрича
(«Службени гласник општине Модрича», број 4/05,3/08
и 3/13, Скупштина општине Модрича на 3. посебној
сједници одржаној 20.09.2013. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
I
1)		 Када се доношење аката из надлежности Скупштине односи на више различитих области, обавеза је Стручне службе да у припреми приједлога
аката, прибави мишљење свих надлежних служби и сталних радних тијела која су везана за област о којој се одлучује и да се та мишљења унесу
у образложење предложених аката.
Обавеза је свих одјељења, служби и радних тијела
да по претходном остварују пуну сарадњу и да активно
учествују.
2)		 Обавезује се Општинска изборна комисија да у
сарадњи са политичким странкама испоље активну улогу у стварању услова да се бирачко право
повеже са простором у коме гласачи гласају и то
од наредних избора.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у «Службеном гласнику општине Модрича».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МОДРИЧА
Број: 01-022-154/13 		
Датум: 20.09.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Петар Гагулић, с.р.
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“Службени гласник”
- издаје Скупштина општине Модрича;
Видовданска бр. 1
- излази по потреби;
- уредник Ђорђе Никић, дипл. правн.
Телефон: 053/810-368
Телефон - факс: 053/810-185
Штампа: “ГРАФИЧАР” Добој

Број 9

