На основу члана 30.Законa о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 67.а Закона о измјенама и допунама
Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 34/02,
35/03, 24/04, 19/05 и 24/12) и члана 34.Статута општине Власеница („Службени гласник
општине Власеница“, број 4/07, 8/07, 10/07, 2/08, 9/09 и 4/12), Скупштина општине
Власеница, на Kонститутивној сједници одржаној дана 03.12.2012.године, д о н и ј е л а
је
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
I
У Статуту општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 4/07,
8/07, 10/07, 2/08, 9/09 и 4/12), члан 12.а, брише се.
II
Члан 36.Статута, мијења се и гласи:
„Скупштина општине има 19 одборника.
Мандат за Скупштину општине додјељује се по систему пропорционалне
заступљености , у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине.
Мандат Скупштине општине траје четири године.
Мандат Скупштине општине може престати и прије истека времена на које је
изабрана, у складу са законом.
Скупштина општине у последњој години текућег мандата преиспитује и
утврђује број одборничких мандата за наредни изборни циклус, у складу са Законом.“
III
У члану 54. постотак „5%“ замјењује се са „10%“.
У члану 54.став 6. мијења се и гласи:
„О иницијативи за опозив начелника општине, у складу са ст. 3-5 овог члана,
изјашњава се Скупштина општине у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о
покретању поступка за опозив начелника.“
Послије става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
„Поступак за опозив начелника општине проводи се у складу са Изборним
законом.“
IV
У члану 85. додаје се нови став 3. који гласи:
„Број чланова Савјета је следећи:
1.за мјесне заједнице до 1.000 регистрованих бирача - пет чланова,
2. за мјесне заједнице од 1.000 до 5.000 регистрованих бирача – седам чланова,
3. за мјесне заједнице од 5.000 до 10.000 регистрованих бирача –девет чланова,
4. за мјесне заједнице преко 10.000 регистрованих бирача – једанаест чланова.“
V

Члан 88. и 89. мијењају се и гласе:
„Члан 88.
Скупштина општине расписује изборе за избор чланова Савјета.
Орган за провођење избора Савјета је општинска изборна комисија и бирачки
одбори.
Избори за Савјет одржавају се најкасније 90 дана од конституисања локалних
органа власти. Под конституисањем се подразумијева избор предсједника Скупштине
општине.
Чланови Савјета бирају се на зборовима грађана тајним гласањем.
Савјет бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак који имају пребивалиште
на подручју мјесне заједнице.
Члан 89.
Избори за Савјет проводе се у складу са одредбама Изборног закона Републике
Српске и упутства које доноси Републичка изборна комисија.
Упутством из става 1. овог члана прописују се поступак кандидовања и именовања
чланова бирачких одбора , начин рада бирачких одбора, право и начин предлагања
кандидата за чланове Савјета, садржај гласачког листића за провођење избора чланова
Савјета и поступак сазивања конститутивне сједнице Савјета.“

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Власеница“.
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