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OPĆINA KAKANJ 

Općinsko vijeće 

Broj:_______/19 

Kakanj, ______/19 

 

 Na osnovu ĉlana 24. i 71. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, 

broj: 4/08) Općinsko vijeće na _____. sjednici održanoj _______2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta u Mjesnim zajednicama Bištrani, 

Gornja Ričica, Kučići, Tičići i Plandište 

 

Član 1. 

Raspisuju se izbori za ĉlanove savjeta mjesnih zajednica Bištrani, Gornja Riĉica, 

Kuĉići, Tiĉići i Plandište. 

 

Član 2. 

 Izbori će se tajnim glasanjem održati: 

 

1. Bištrani dana 24.08.2019.godine od 09 h do 12 h, 

2. Gornja Riĉica dana 24.08.2019.godine od 14 h do 17 h, 

3. Kuĉići dana 25.08.2019.godine od 09 h do 12 h, 

4. Tiĉići dana 25.08.2019.godine od 14 h do 17 h, 

5. Plandište dana 31.08.2019.godine od 09 h do 12 h. 

 

      Član 3. 

 Općinsko vijeće Općine Kakanj će posebnim rješenjem imenovati Komisiju za 

provoĊenje izbora. Struĉnu, tehniĉku i administrativnu pomoć Komisiji pružit će Služba za 

opću upravu, radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice Općine 

Kakanj. 

Član 4. 

  Rezultate izbora utvrdit će i proglasiti Komisija za provoĊenje izbora, a iste će 

potvrditi Općinsko vijeće. 

      Član 5.  

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u „Službenim 

novinama Općine Kakanj“. 

        PREDSJEDAVAJUĆI 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

        _________________ 

              Slaven Katiĉić 

 



P r a v n i o s n o v 

 

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

savjeta mjesnih zajednica je ĉlan 24. i 71. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine 

Kakanj“, broj: 4/08). 

 

Razlog za donošenje 

 

 

Općinsko vijeće Općine Kakanj je na 32. sjednici održanoj 27.06.2019. godine, 

usvojilo Odluke o osnivanju novih mjesnih zajednica Bištrani, Gornja Riĉica, Kuĉići, Tiĉići i 

Plandište. 

Obzirom da konstituisanju organa mjesnih zajednica (Savjet i Predsjednik mjesne 

zajednice) predhode izbori tajnim glasanjem, predlaže se Odluka o raspisivanju i održavanju 

izbora za ĉlanove savjeta gore navedenih mjesnih zajednica. 

 

 

ObraĎivač: 

Služba za opću upravu, radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice 

Općine Kakanj. 

 

         Predlagač 

             Općinski naĉelnik 

                 

          Aldin Šljivo 


