NACRT
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-___________
Datum, ______________ godine
Na osnovu člana 16. i člana 119. Statuta Općine Gračanica («Službeni glasnik Općine
Gračanica», broj: 04/09) Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj ____________
2018. godine, d o n o s i
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica
Član 1.
Ovom odlukom vrše se izmjene i dopune Statuta Općine Gračanica - Službeni glasnik Općine
Gračanica», broj: 04/09).
Član 2.
Član 29. Statuta mijenja se i glasi:
„Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća svoju dužnost obavljaju na
volonterskoj osnovi“
Član 3.
U članu 64. Statuta riječi: “... i na osnovu Odluke Općinskog vijeća učestvuje u pripremama i
sprovođenju izbora za novo vijeće mjesne zajednice“ se brišu.
Član 4.
Član 68. Statuta mijenja se i glasi
„Broj članova Vijeća mjesne zajednice utvrđuje se statutom mjesne zajednice, a on ne može
biti manji od 5 niti veći od 13 članova, u zavisnosti od broja registriranih birača u određenoj
mjesnoj zajednici, i to:
- 5 članova u mjesnim zajednicama u kojima je centralni birački spisak na biračkim mjestima
te mjesne zajednice za lokalne izbore upisano do 1.000 birača;
-7 članova u mjesnim zajednicama u kojima je centralni birački spisak na biračkim mjestima
te mjesne zajednice za lokalne izbore upisano od 1001 do 2000 birača.
-9 članova u mjesnim zajednicama u kojima je centralni birački spisak na biračkim mjestima
te mjesne zajednice za lokalne izbore upisano od 2001 do 3000 birača.
-11 članova u mjesnim zajednicama u kojima je centralni birački spisak na biračkim mjestima
te mjesne zajednice za lokalne izbore upisano od 3001 do 4000 birača.
-13 članova u mjesnim zajednicama u kojima je centralni birački spisak na biračkim mjestima
te mjesne zajednice za lokalne izbore upisano preko 4000 birača.“
Član 5.
Član 69. Statuta mijenja se i glasi:
„Član 69.
Vijeće mjesne zajednice imenuje i razrješava Općinsko vijeće 30 dana nakon
konstituiranja Općinskog vijeća na osnovu rezultata lokalnih izbora za Općinsko vijeće na
području mjesne zajednice.
Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesnih zajednica podnose politički subjekti koji
učestvuju u raspodjeli mandata

Politički subjekti koji na općinskim izborima za Općinsko vijeća za područje mjesne
zajednice ostvare izborni rezultat veći od 3% važećeg broja glasova sudjeluju u raspodjeli
mandata za Vijeće mjesne zajednice, a mandati se raspodjeljuju po političkim subjektima na
način kako se to radi za Općinsko vijeće, odnosno metodom neparnih količnika.
Mandat članova Vijeća vezan je za mandat saziva Općinskog vijeća.
Član 6.
Član 70. Statuta mijenja se i glasi:
„Član 70.
Mandat članu vijeća mjesne zajednice prestaje:
- istekom vremena na koje je biran,
- smrću,
- upućivanjem na izdržavanje kazne zatvora duže od 3 mjeseca,
- ako je pravosnažnom sudskom presudom lišen poslovne sposobnosti,
- ostavkom,
- na osnovu odluke Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće donosi odluku o prestanku mandata članu mjesne zajednice na prijedlog:
- vijeća mjesne zajednice u slučaju da član vijeća mjesne zajednice ne učestvuje u radu
vijeća mjesne zajednic
- političkog subjekta koji ga je predložio
Ukoliko članu vijeća mjesne zajednice prestane mandat prije vremena na koje je izabran,
Općinsko vijeće imenuje novog člana na prijedlog političkog subjekta kojem je razrješeni član
pripadao prilikom njegovog izbora.“
Član 7.
Član 72. Statuta mijenja se i glasi:
„Rad i odluke organa mjesne zajednice podliježu nadzoru.
Nadzor nad radom vijeća mjesne zajednice vrši Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Općinsko vijeće ima pravo da poništi odluke vijeća mjesne zajednice ukoliko se njima krše
zakon, Statut i propisi Općine i Statut i drugi akti mjesne zajednice.
Predsjedavajući Općinskog vijeća ili Općinski načelnik imaju pravo i obavezu predložiti
Općinskom vijeću da raspusti Vijeće mjesne zajednice, odnosno tražiti od vijeća mjesne
zajednice da razriješi dužnosti predsjednika Vijeća mjesne zajednice, ako se utvrdi da u svom
radu krše statut mjesne zajednice, ovaj statut i propise Općine ili ne izvršavaju povjerene
poslove.
U slučaju raspuštanja Vijeća mjesne zajednice Općinsko vijeće će imenovati povjerenike do
imenovanja novog vijeća mjesne zajednice shodno članu 69. Statuta.“
Član 8.
Mjesne zajednice su dužne uskladiti svoje Statute s ovom Odlukom u roku od 6 mjeseci od
dana stupanja na snagu.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe odredbe statuta mjesnih zajednica koje su u
suprotnosti s odredbama ovog Odluke.
Ukoliko mjesne zajednice ne usklade svoje statute s odredbama ove Odluke direktno će se
primjenjivati odredbe Statuta Općine Gračanica.
Član 9.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ a
primjena člana 4. i 5. ove odluke počinje istekom mandata izabranim vijećima mjesnih
zajednica 2017. godine.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nihad Krajinović
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O B R A Z L O Ž E N J E

PRAVNI OSNOV
Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Gračanica
sadržan je u odredbama člana 16. i člana 119. Statuta Općine Gračanica Službeni glasnik
Općine Gračanica», broj: 04/09). Naime, članom 16. Statuta propisane su nadležnosti
Općinskog vijeća, odnosno propisano je da Općinsko vijeće, između ostalog, donosi Statut, a
članom 130. stav 6. propisano je da se izmjene i dopune Statuta Općine vrše odlukom.
RAZLOZI ZA DONOŠENJE
Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 27.04.2018. godine donijelo je
Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Gračanica br. 01-05-01586-2018
i istom je zadužilo Komisiju za propise i Statut, izbor i imenovanje, općinska priznanja i
obilježavanje značajnih događaja i ličnosti da pripremi nacrt Odluke i isti dostavi Općinskom
vijeću na razmatranje.
Programom rada Općinskog vijeća za 2018. g. utvrđeno je da se Nacrt Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta u formi Nacrta raspravlja na sjednici u junu.
OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH IZMJENA
U članu 2 mijenja se član 29. Statuta a predviđeno je da Predsjedavajući Općinskog vijeća
dužnost obavlja volonterski.
Članom 4. Odluke vrši se izmjena člana 68. Statuta i to u pogledu smanjenja broja članova
vijeća mjesnih zajednica. Naime, u dosadašnjem radu vijeća mjesnih zajednica primjetan je
broj otežanog rada s obzirom da je teško imati kvorum za punovažno odlučivanje,
komparativnom analizom utvrđeno je da je u drugim općinama broj vijećnika u mjesnim
zajednicama manji u odnosu na dosadašnje odredbe Statuta.
Članom 5. izvršena je izmjena člana 69. Statuta a koja se odnosi na izbor članova vijeća
mjesnih zajednica . Komisija je prije izrade Nacrta Odluke izvršila konsultacije s članovima
Kolegija Općinskog vijeća i klubova svih političkih stranaka Općinskog vijeća, te nakon istih
utvrdila izmjene člana 69. i 70. Statuta u pogledu izbora i zamjene članova vijeća mjesnih
zajednica na osnovu prijedloga političkih stranaka i rasporeda mandata prema rezultatima
lokalnih izbora.
Članom 6. izmjenjen je član 70. i istim je regulisan prestanak mandata vijećnicima mjesnih
zajednica te je utvrđeno da imenovanje i razrješenje vrši Općinsko vijeće.
Prijelaznim i završenim odredbama utvrđeno je da mjesne zajednice moraju uskladiuti svoje
statute s odredbama ove Odluke, a predviđen je i mehanizam ukoliko ne dođe do izmjene
statuta mjesnih zajednica da se direktno primjenjuju odredbe Statuta Općine Gračanica.
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