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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

  

 Скупштина општине Прњавор, на   сједници одржаној дана  02. 03. 2017. 

године донијела Одлуку о расписивању  избора за чланове Савјета мјесних 

заједница Општине Прњавор за дан 28.05.2017. године. Одлука је ступила на снагу 

дана 11. 03. 2017. године. 

Одлука је донесена на основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 97/16), члана 53б. Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник РепубликеСрпске“, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 

109/12), члана 30, 79. и 81. Статута Општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), те члана 40. Одлуке о мјесним заједницама на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 20/13 и 

17/14). 

Одлуком  Скупштине општине одређен је број чланова савјета који се бира у  

34 мјесне  заједнице,  одређено је да ће се избори за чланове савјета мјесних 

заједница одржати дана 28.05.2017. године у времену од 09,00 до 15,00 часова и да  

Општинска  изборна комисија Прњавор организује и проводи изборе у складу са 

горе поменутим прописима и  Упутством о организовању и спровођењу избора за 

чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, број 

122/12 и 31/13).  

Надлежност Општинске изборне комисије (у даљем тексту-Комисија) 

прописана је одредбама члана 2.13. Изборног закона Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 

52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 8/13, 7/14 и 31/16) и 

чланом 18. Изборног закона Републике Српске, а тачком 10.  Упутства о 

организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице ( у даљем 

тексту-Упутство) ближе су одређени послови које обавља Комисија у 

организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесних заједница, па је тако 

прописано да Комисија спроводи и надгледа изборе за чланове савјета, обезбјеђује 

да све листе кандидата за чланове савјета буду састављене у складу са упутством и 

достављене Комисији на одобрење, одређује бирачка мјеста на подручју мјесне 

заједнице за гласање за избор чланова савјета, именује и обучава чланове бирачког 

одбора који ће спроводити изборе за савјет, брине о безбједности и достављању 

изборног материјала бирачким одборима, одговорна је за уређење бирачког мјеста 

и за друге техничке припреме за изборе, одговорна је за правилно бројање 

гласачких листића на бирачком мјесту, врши овјеру кандидатске листе за 

учествовање на изборима, утврђује редослијед кандидата на гласачком листићу и 

израђује гласачки листић и након проведених избора објављује резултате избора, 

врши конституисање савјета мјесних заједница и врши друге послове у складу са   

Упутством. 
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 Након завршеног изборног периода који је текао  од дaнa ступања на снагу  

одлуке о рaсписивaњу избoрa дo дaнa конституисања савјета свих мјесних 

заједница (конститутивне сједнице одржане су закључно 24.06.2017. године осим у 

МЗ Горњи Вијачани), Општинска  изборна комисија Прњавор подноси Скупштини 

општине Прњавор следећи 

  

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о  проведеним изборима за чланове савјета мјесних заједница   

Општине Прњавор 

 

  

1. Предизборне  активности  

  

1.1. Одређивање рокова и обавјештавање 

 

 Предизборне активности Комисије започеле су доношењем Упутства о 

роковима изборних активности за одржавање  избора за чланове савјета мјесних 

заједница  Општине Прњавор, које је донесено дана 13 .03. 2017. године и којим су 

одређене активности на провођењу избора за чланове савјета мјесних заједница,  

рокови за поједине активности, носиоци активности и правни основ за сваку 

поједну активност.   

 Дана 14. 03. 2017. године Комисија је објавила Обавјештење којим се 

обавјештавају све политичке странке, удружења грађана и грађани општине 

Прњавор да је Скупштина општине Прњавор  донијела одлуку о расписивању  

избора за чланове савјета мјесних заједница, дану одржавања избора и времену 

трајања гласања, овлашћеним предлагачима кандидата за чланове савјета мјесних 

заједница (све политичке странке које на  подручју општине Прњавор имају 

општински одбор или други вид организације, удружења грађана која дјелују на 

подручју општине Прњавор и групе грађана који имају пребивалиште на подручју 

мјесне заједнице) са назначеним бројем грађана који, у складу са тачком 14. 

Упутства, могу предложити кандидате за чланове савјета мјесних заједница. У 

Обавјештењу су наведени критерији за предлагање кандидата, односно да  

предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за 

ту мјесну заједницу, да предложени кандидати морају да буду уписани у 

Централни бирачки списак и да имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице 

за чији се савјет кандидују, да приликом предлагања кандидата овлашћени 

предлагачи морају водити рачуна о равноправној полној заступљености у складу са 

чланом 20. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини, тако да је 

један од полова заступљен  најмање  40%  на кандидатској листи, као и о 

територијалној заступљености мјесне заједнице, да се захтјеви за овјеру 

кандидатских листи  подносе се  на прописаним обрасцима и да је рок за предају 

кандидатских листи 12.04.2017. године до 15 часова. Обавјештење је такође 

садржавало упутство о начину преузимања потребних образаца. Уједно су 

овлашћени предлагачи обавјештени да могу предложити по једног члана бирачког 
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одбора и његовог замјеника за провођење избора у мјесној заједници у којој су 

поднијели кандидатску листу за избор чланова савјета мјесне заједнице и наведени 

су  услови   које чланови бирачких одбора морају испуњавати. 

 

1.2. Одређивање локација бирачких мјеста и  распоређивање насељених 

мјеста и  улица на бирачка мјеста у мјесним заједницама 

 

 Дана 28.03. 2017. године Комисија је донијела Одлуку о одређивању 

бирачких мјеста и локацији бирачких мјеста за провођење  избора за чланове 

савјета мјесних заједница општине Прњавор, којом је за 34 мјесне заједнице 

одредила бирачка мјеста, на тај начин да свака мјесна заједница има једно бирачко 

мјесто, осим мјесне заједнице Прњавор која има три бирачка мјеста и то у Дому 

културе  и основним школама „Бранко Ћопић“ и „Никола Тесла“.  

 Доношењу Одлуке о одређивању бирачких мјеста и локацији бирачких 

мјеста за провођење избора за чланове савјета мјесних заједница општине 

Прњавор, претходиле су активности на провјери локација бирачких мјеста, које су 

обавили задужени чланови Комисије.  

 Након доношења одлуке о одређивању бирачких мјеста и локацији бирачких 

мјеста услиједиле су активности на прелиминарном распоређивању насељених 

мјеста и улица на бирачка мјеста у мјесним заједницама у складу са одредбом 

члана  8. Одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор.  Том 

одредбом је прописано да границе обухвата мјесних заједница иду границама 

катастарских општина или насељеног мјеста. У овим активностима појавило се низ 

техничких проблема који су посљедица тога што адресни систем на подручју 

општине Прњавор још увјек није у потпуности инплементиран. Стога је радник 

Центра за бирачки списак, за потребе сачињавања извода из Централног бирачког 

списка  за сваку мјесну заједницу, извршила потребне провјере и ручну додјелу 

бирача бирачким мјестима.   

1.3. Подношење и овјера кандидатских листи   

 Овлашћени предлагачи (политичке странке, удружења грађана и групе 

грађана) поднијели су укупно 15 захтјева за овјеру кандидатских листи. Сви 

захтјеви су поднесени благовремено, односно до 12.04.2017. године до 15 часова.   

  Овлашћени предлагачи нису поднијели ни једну кандидатску листу за избор 

чланова савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви, па се у тој мјесној заједници избори 

нису провели. Избори се могу  провести на основу  одлуке Скупштине општине 

Прњавор о расписивању  избора за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви и 

након проведених изборних активности које су прописане Упутством о 

организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице. 

 Пријем захтјева је вршен уз сачињавање записника о пријему захтјева од 

стране овлашћеног представника  Комисије  и овлашћеног представника 

предлагача, у складу са тачком  24. Упутства.  У Записнику је констатовано да ли  

је захтјев поднесен благовремено, да ли је поднесен  на прописаном  обрасцу и да 

ли су уз захтјев приложена сва потребна документа. У појединим случајевима 
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овлашћени предлагачи су упознати са  формалним недостацима у поднесеној 

документацији  и  дат им је рок од два дана да отклоне   недостатке уз упозорење  

да, у супротном,  Комисија  неће овјерити кандидатску листу за избор чланова 

савјета мјесне заједнице, а све у складу са чланом  4.6 став (3) Изборног закона 

Босне и Херцеговине.   

 Након отклањања формалних недостатака извршене су провјере потписа 

подршке  кандидатским листама које су предложила удружења грађана. Провјере 

су вршене на начин прописан Правилником о пријави и овјери политичких 

субјеката за учешће на непосредним изборима у Босни и Херцеговини, који је 

донијела Централна изборна комисија БиХ, и који се у смислу члана 46. Упутства 

сходно примјењује и на изборе за савјете мјесних заједница. Поред тога извршене 

су и провјере да ли предложени кандидати испуњавају услове из тачке 15. Упутства 

којом је  изричито прописано да предложени кандидат мора да буде уписан у 

бирачки списак и да има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се 

савјет  кандидује.  

Дана 21. 04. 2017. године Комисија је објавила овјерене кандидатске листе 

на wеб страници Општине Прњавор и огласној табли Општинске управе општине 

Прњавор и о томе обавјестила овлашћене предлагаче.   

 Укупан број од 392 кандидата који су овјерени за учешће на изборима за 

чланове савјета мјесних заједница приказан је, према структури овлашћених 

предлагача,  на следећем графикону. 

 

 

 
 

 

 Графикон 1. 
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1.4. Именовање и обука чланова бирачких одбора 

 

 Овлашћени предлагачи су поднијели укупно 79 приједлога за именовање 

чланова бирачких одбора, од тога 79 приједлога за чланове и није било приједлога  

за змјенике чланова бирачких одбора. 

 

 Сви предложени кандидати испуњавали су услове из тачке  11. Упутства о 

организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице, члана  2.2  

Изборног закона Босне и Херцеговине и члана 2. Упутства о утврђивању 

квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора, који се сходно 

примјењује и на изборе за чланове савјета мјесних заједница, па су именовани у 

бирачке одборе на бирачким мјестима у којима су овлашћени предлагачи 

поднијели кандидатску листу за избор чланова савјета мјесне заједнице. 

  

Обука предсједника бирачких одбора проведена у облику радионице која се  

састојала из теоретског и практичног дијела на којој су предсједници упознати са 

свим фазама изборног процеса, а на практичним примјерима обучени су о 

процедурама бројања гласачких листића, паковања изборног материјала те са 

начином подношења извјештаја са резултатима према Комисији.   

 

 Чланови бирачких одбора провели су процес гласања и бројања гласачких 

листића у складу са правилима изборног процеса и није било пропуста који би 

утицали на регуларност избора. 

 

 

1.5. Посматрачи  

 

Питање посматрања изборног процеса регулисано је одредбом тачке 25. 

Упутства, према којој су предлагачи кандидата имали  право да посматрају рад 

бирачких одбора у спровођењу избора за чланове савјета, уз услов да се акредитују. 

     

Овлашћени предлагачи поднијели су захтјев за акредитацију укупно 65 

посматрача. Сви предложени кандидати испуњавали су услове прописане 

Упутством о условима и процедурама за акредитовање изборних посматрача у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“, број 39/14), који се сходно 

примјењује и на ове изборе, па их  је Комисија акредитовала за посматрање  рада 

бирачких одбора. 

 

1.6 Изборни материјал 
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  У оквиру својих послова прописаних тачком 10. Упутства Комисија је 

припремила цјелокупни изборни материјал који се састојао од осјетљивог (бирачки 

спискови,  гласачки листићи  и обрасци из тачке 48. Упутства) и неосјетљивог 

материјала (кандидатске листе и потрошни материјал, постери, гласачке кабине и 

упутства, коверте и вреће за паковање). За бирачке одборе Комисија је, поред 

осталог, припремила и записник о раду бирачког одбора, подсјетник за рад 

сачињен у складу са Упутством и осталим прописима који се сходно примјењују, 

шеме паковања гласачког материјала и упутства за бираче о начину гласања и 

кандидатима. 

 

          Електронска верзија Извода из Централног бирачког списка преузета је 

непосредно од Централне Изборне комисије, а Комисија је штампала изводе за све 

мјесне заједнице. 

 

У присуству задужених чланова Комисије штампано је укупно 12.500 

гласачких листића који су, у складу са тачком 28. Упутства, садржавали: назив 

јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице за које се спроводе избори за 

чланове савјета, датум избора, име и презиме кандидата са називом предлагача, 

односно ознаком "приједлог групе грађана", упутство о начину правилног 

испуњавања гласачког листића и отисак печата Комисије, стим да је редослијед 

кандидата за чланове савјета на гласачком листићу утврђен  по азбучном реду 

презимена и имена кандидата. 

 

           Након овјере гласачких листића печатом Комисије предузете су 

безбједоносне мјере, тако  што су гласачки листићи упаковани у коверте са ознаком 

бирачког мјеста и бројем листића. Коверте су овјерене од стране овлашћених 

чланова Комисије печатом Комисије, а Полицијска станица Прњавор обавјештена 

је да је осјетљиви гласачки материјал (гласачки листићи и изводи из бирачког 

списка) смјештен у сали Скупштине општине и да је потребно да организује да 

патроле обилазе мјесто складиштења осјетљивог гласачког материјала. 

 

 Изборни материјал предат је бирачким одборима дан прије одржавања 

избора, од ког момента па до предаје изборних резултата Комисији, је бирачки 

одбор био одговоран за његову безбједност.  

 

 

2. Избори 

 

2.1. Гласање 

 

 На дан избора сва бирачка мјеста су отворена  у 9,00 сати,  а затворена у 

15,00 сати.  
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 У току гласања није било случајева нарушавања јавног реда и мира и 

ометања изборног процеса. Комисија је благовремено дала упутства Полицијској 

станици Прњавор о  томе шта се, у смислу важећих прописа, сматра бирачким 

мјестом и његовом околином, понашању припадника полиције, овлашћењима  

предсједника бирачког одбора и полиције и затражила да, на дан одржавања избора 

па све до затварања бирачког мјеста, патроле припадника полиције буду доступне 

предсједницима бирачких одбора за случај нарушавања реда на бирачким мјестима 

и то тако што ће се патроле кретати ван круга бирачког мјеста и његове околине. 

 

 Изборни процес на дан избора је протекао без писмених  приговора 

овлашћених предлагача. 

 

 Пријем изборног материјала од бирачких одбора Комисија је организовала у 

сали Скупштине општине. Приликом пријема изборног материјала провјеравано је 

да ли су обрасци правилно и тачно попуњени, уз истовремено уношење резултата у 

електронску апликацију коју су припремили администратори запослени у 

Општинској управи општине Прњавор, а која је омогућавала провјеру тачности 

образаца и давала збирне резултате. 

 

 

 2.2. Изборни резултати  

   

 Након пријема изборног материјала истог дана су  утврђени и објављени   

изборни  прелиминарни  резултати.   

 

 Према коначним потврђеним резултатима избора, од укупно 39413 грађана 

са правом гласа, на изборе за чланове савјета мјесних заједница изашло је 5632 

бирача, или 14,29%.  

 

У свим мјесним заједницама на изборе је изашао потребан број грађана  за 

пуноважно одлучивање, у складу са чланом 28. Одлуке о мјесним заједницама на 

подручју општине Прњавор, осим у мјесној заједници Гаљиповци, па је Комисија, 

на сједници одржаној дана 28. 05. 2017. године, донијела одлуку да се дана 11. 06. 

2017. године (недеља) понове избори за чланове Савјета те мјесне заједнице, да се 

гласати може у времену од 9.00 до 15.00 часова на oснову кандидатских листи и 

извода из Централног бирачког списка који су коришћени на изборима за савјет 

мјесне заједнице који су одржани дана 28. 05. 2017. године.  

 

На поновне изборе у мјесној заједници Гаљиповци изашао је потребан број 

грађана за пуноважно одлучивање. 

 

Проценат излазности грађана на изборе за чланове савјета, по појединим 

мјесним заједницама, укључујући ту и мјесну заједницу Гаљиповци,  приказан је на 

следећој табели.       
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Редн

и 

број

Мјесна заједница ЛОКАЦИЈА БМ

Број 

чланова 

савјета

Број 

бирача

Коначна 

излазност 

15:00

Проценат

Број  за 

пуноважно 

одлучивање

Дом културе 2886 188 6,51%

ОШ"Никола Тесла" 3670 128 3,49%

ОШ"Бранко Ћопић" 2423 117 4,83%

8979 433 4,82%

2 Околица Околица 5 845 52 6,15% 50

3 Бабановци Бабановци 5 996 112 11,24% 50

4 Маћино брдо Маћино Брдо 5 608 171 28,13% 30

5 Гаљиповци Доњи Доњи Гаљиповци 5 664 164 24,70% 50

6 Грабик Илова Грабик Илова 5 659 189 28,68% 50

Гласају на БМ

ОШ"Никола Тесла"

8 Гаљиповци  Гаљиповци 5 598 84 14,05% 50

9 Кремна Кремна 7 1503 198 13,17% 75

10 Штрпци Штрпци 7 2450 350 14,29% 75

11 Кулаши - Поповићи Кулаши 7 1363 136 9,98% 75

12 Горњи Вијачани Горњи Вијачани 5 487 146 29,98% 50

13 Присоје Присоје 5 164 85 51,83% 30

14 Доњи Вијачани Доњи Вијачани 7 1290 240 18,60% 75

15 Горња Мравица Горња Мравица 5 874 191 21,85% 50

16 Доња Мравица Друштвени дом Околица 5 355 67 18,87% 30

17 Дренова Дренова 5 516 116 22,48% 50

18 Шаринци Шаринци 5 613 185 30,18% 50

19 Вршани Вршани 5 502 81 16,14% 30

20 Кокори Кокори 5 894 188 21,03% 50

21 Хрваћани Хрваћани 5 833 257 30,85% 50

22 Поточани Поточани 5 855 357 41,75% 50

23 Орашје Орашје 5 370 111 30,00% 30

24 Гусак - Гајеви Друштвени дом 5 285 0,00% 30

25 Црквена Црквена 5 483 120 24,84% 30

26 Лишња Лишња 7 1665 81 4,86% 75

27 Насеобина Лишња Насеобина Лишња 5 891 143 16,05% 50

28 Чорле Чорле 5 450 111 24,67% 30

29 Велика Илова Велика Илова 7 1795 389 21,67% 75

30 Печенег Илова Печенег Илова 5 956 200 20,92% 50

31 Шибовска Шибовска 7 1805 159 8,81% 75

32 Смртићи Горњи Смртићи 7 1591 186 11,69% 75

33 Палачковци Палачковци 7 1349 108 8,01% 75

34
Отпочиваљка - 

Мрачај
Отпочиваљка 5 292 82

28,08%
30

Укупно 194 39413 5632 14,29%

Прњавор

УКУПНО БИРАЧА:

9

7 140
9,77%

125

1433 50
Коњуховци 

(Ратковац)
7

1

 
Табела бр.1. 
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 Проценат учешћа овлашћених предлагача у предлагању чланова савјета 

мјесних заједница, по поједним   предлагачима кандидатских листи,  видљиви су из 

следећег  графикона. 

 

 

 
Графикон бр. 2. 

 

Укупан број изабраних чланова савјета по појединим предлагачима 

кандидатких листи видљив је из следећег графикона. 
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Графикон бр. 3. 

 

  Свим заинтересованим грађанима, медијима и предлагачима кандидатских 

листи резултати избора били су доступни на wеб страници Општине Прњавор, како  

прелиминарни резутати за све мјесне заједнице, тако и коначни овјерени резултати.  

 Одлука о потврђивању резултата избора за чланове савјета мјесних 

заједница општине Прњавор 2017. године  и Одлука о додјели мандата члановима 

савјета мјесних заједница општине Прњавор 2017. године донесене су, након 

истека рокова за евентуалне приговоре,  дана 02. 06. 2017. године и објављене су на 

на wеб страници Општине Прњавор, огласној табли Општинске управе и објавиће   

  

 3. Конституисање савјета мјесних заједница 

   

 Према одредби тачке 42. до 45. Упутства, Комисија је дужна да у року од 

седам дана од дана потврђивања резултата закаже конститутивне сједнице савјета 

мјесних заједница и изда увјерења изабраним члановима, а на конститутивној 

сједници изабрани чланови савјета мјесне заједнице, натполовичном већином 

гласова од укупног броја чланова савјета, бирају предсједника. Савјет мјесне 

заједнице конституисан је избором предсједника савјета. 

 Комисија је у року заказала конститутивне сједнице савјета мјесних 

заједница, а сједнице су према утврђеном распореду одржане су у периоду од 

11.06.2017. године до 24.06.2017. године. На конститутивним сједницама које су 

водили  чланови Комисије, поред избора предсједника савјета,   чланови су 

упознати о резултатима проведених избора на подручју општине и у мјесној 

заједници,  а уручена су им и увјерења да су изабрани за  чланове савјета мјесне 

заједнице. 

 На коститутивним сједницама изабрани следећи предсједници савјета 

мјесних заједница.  
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Ред. 

Број 
МЈЕСНА ЗАЈЕНИЦА ПРЕСЈЕДНИК САВЈЕТА 

1. Прњавор Милан Вранић 

2. Околица Гостимир Кострешевић 

3. Бабановци Јелена Гајић 

4. Маћино Брдо Дијана Николић 

5. Доњи Гаљиповци   Михајло Кнеш 

6. Грабик Илова Богдан Станић 

7. Коњуховци Ненад Станковић 

8. Гаљиповци Зејнић Назиф 

9. Кремна Горан Жунић 

10. Штрпци Драган Миливојац 

11. Кулаши-Поповићи Миладин Гавранић 

12. Присоје Драган Кустурић 

13. Горњи Вијачани Није изабран 

14. Доњи Вијачани Велибор Ремић 

15. Горња Мравица Драгољуб Лепир 

16. Доња Мравица Милан Радуловић 

17. Дренова Љубиша Богићевић 

18. Шаринци Славица Јовљевић 

19. Вршани Љубиша малешевић 

20. Кокори Радован Субић 

21. Хрваћани Бојан Ковачевић 

22. Поточани Попадић Милош 

23. Орашје Милош Лапић 

24. Гусак-Гајеви Избори нису одржани 

25. Црквена Недељко Чупељић 

26. Лишња Муфид Брђанин 

27. Насеобина Лишња Славиша Јевтић 

28. Чорле Добринко Јевтић 

29. Велика Илова Гојко Топић 

30. Печенег Илова Славиша Јованић 

31. Шибовска Славко Винчић 

32. Смртићи Немаља Лукић 

33. Палачковци Ђуро Поповић 

34. Отпочиваљка-Мрачај Недељко Вукић 

Табела бр. 2. 

 

Савјети мјесних заједница могу након конституисања, на основу 

одговарајуће одлуке савјета, изабрати потпредсједника, јер им је та могућност дата 

чланом 4. став 2. Одлуке  о  измјенама и допунама одлуке о мјесним заједницама на 
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подручју Општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 17/14), што 

није у надлежности Комисије. 

 

4.  Информисање грађана и овлашћених предлагача 

 

Општинска изборна комисија Прњавор је на више начина, током 

предизборних активности, информисала грађане општине Прњавор, овлашћенe 

предлагачe кандидата за чланове савјета мјесних заједница (политичке странке, 

удружења грађана и групе грађанa) да је Скупштина општине Прњавор донијела 

Одлуку о расписивању  избора за чланове савјета мјесних заједница Општине 

Прњавор.  

Предизборне активности Комисије започеле су припремом Упутства о 

роковима изборних активности за одржавање  избора, а Упутство је објављено на  

wеб страници Општине Прњавор  www.opstinaprnjavor.net и огласној табли 

Општинске управе општине Прњавор, а достављено је и Скупштини општине 

Прњавор. 

Дана 14. 03. 2017. године Комисија је објавила обавјештење којим се 

обавјештавају све политичке странке, удружења грађана и грађани општине 

Прњавор о доношењу одлуке о расписивању  избора. Обавјештење је садржавало 

податке о дану одржавања избора, времену трајања гласања, ко су овлашћени 

предлагачи кандидата за чланове савјета мјесних заједница, критеријиме  за 

предлагање кандидата и упутство о начину и роковима за подношења захтјева за 

овјеру кандидатских листи.  

Обавјештење је објављено: 

- на wеб страници Општине Прњавор,  

- огласној табли Општинске управе општине Прњавор, 

- достављено је свим мјесним канцеларијама са налогом да се истакне на   

  мјеста на којима се окупљају  грађани и то све до 12.04.2017. године,  

- достављено је и локалном радију и телевизији са упутством да се објављује    

  најслушанијим/гледанијим емисијама почев од 14. 03. 2017. године све до    

  12.04.2017. године, као дана истека рока за подношење кандидатских     

  листи.   

Дана 28. 03. 2017. године Комисија је донијела Одлуку о одређивању 

бирачких мјеста и локацији бирачких мјеста  за провођење  избора. Ова Одлука је, 

у складу са тачком II,  објављена:  

- на огласним таблама Општинске управе,  

- на wеб страници Општине Прњавор и 

- достављена је свим мјесним заједницама са налогом да се истакне на   

  мјеста на којима се окупљају  грађани. 

Дана 22. 4. 2017. године локалном радију и телевизији достављено је 

обавјештење намјењено грађанима мјесне заједнице Гусак-Гајеви, којим се грађани 

обавјештавају да се  у тој мјесној заједници неће провести  избори за чланове 

Савјета мјесне заједнице који су расписани за дан 28.05.2017. године,  из разлога 

што за избор пет чланова  савјета мјесне заједнице  није  поднесен ни један захтјев 
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за овјеру  кандидатске листе за учествовање на изборима, са упутством да се 

обавјештење објављује најслушанијим/гледанијим емисијама до 28. 05. 2017. 

године. 

 Штампано обавјештење које је садржавало податке дану одржавања избора, 

времену гласања, локацији бирачких мјеста, насељеним мјестима и улицама које су 

додјељене поједним бирачким мјестима, као и начину гласања за изборе савјета  

мјесних заједница објављено је: 

- на огласним таблама Општинске управе,  

- на wеб страници Општине Прњавор и 

- достављено је свим мјесним заједницама са налогом да се истакне на   

  мјеста на којима се окупљају  грађани. 

Дана 19. 05. 2017. године достављено је обавјештење локалном радију и 

телевизији којим се додатно обавјештавају грађани општине Прњавор да су у свим 

мјесним заједницама, Центру за бирачки списак и на званичној web страници 

општине Прњавор, постављено штампано обавјештење и шта све оно садржи, са 

упутством да се ова обавијест објављује најслушанијим/гледанијим емисијама три 

пута дневно, закључно са даном 28.05.2017. године као даном одржавања избора.    

О изборима за савјете мјесних заједница, дану одржавања избора, времену и 

начину гласања радник Центра за бирачки списак је дана 26. 05. 2017. године дао 

интервју за Радио „Прњавор“ Прњавор.  

О свим фазама предизборног процеса обавјештавани су овлашћени 

предлагачи и достављане су им одлуке Комисије на које су имали право приговора,  

а о појединим фазама су обавјештени Предсједник Скупштине и Начелник 

општине.   

Свим заинтересованим грађанима, медијима и предлагачима кандидатских 

листи резултати избора били су доступни на wеб страници Општине Прњавор, како  

прелиминарни резутати за све мјесне заједнице, тако и коначни овјерени резултати 

као и Одлука о додјели мандата члановима савјета мјесних заједница општине 

Прњавор 2017. године. 

Одлука Комисије од 28. 05. 2017. године да ће се дана 11. 06. 2017. године 

(недеља) поновити избори за чланове Савјета мјесне заједнице Гаљиповци јер на 

изборе одржане 28. 05. 2017. године није изашао потребан број грађана  за 

пуноважно одлучивање, да се гласати може у времену од 9.00 до 15.00 часова на 

oснову кандидатских листи и извода из Централног бирачког списка који су 

коришћени на изборима за савјет мјесне заједнице који су одржани дана 28. 05. 

2017. године, објављена је истог дана  на званичној web страници општине 

Прњавор, постављено је штампано обавјештење у мјесној заједници, а обавјештење 

је достављено  локалном радију и телевизији са упутством да се објављује у 

најслушанијим/гледанијим до 11. 06. 2017. године као даном одржавања поновних 

избора. 

Обавјештења која су напред наведена садржавала су довољно информација 

како за грађане тако и за субјекте који, према релевантним  прописима, имају право 

предлагања кандидата за чланове савјета мјесних заједница. Обавјештења су 

објављивана почев од 14. 03. 2017. године, па закључно са даном одржавања избора 
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у свим мјесним заједницама преко електронских медија који су доступни свим 

грађанима (локални радио и телевизија), објављивана су и на wеб страници 

Општине Прњавор, а достављана су свим мјесним заједницама са налогом да се 

истакну на мјеста на којима се окупљају  грађани 

 

5. Утрошена финансијска средства 

  

 За припрему и провођење непосредних избора за чланове савјета утрошен је 

износ од 18.500,00 КМ, утрошена финансијска средства односе се на исплату 

сразмјеног дијела накнаде Општинске изборне комисије у изборном периоду, 

накнаде ангажованим стручним лицима у раду Општинске изборне комисије, 

накнаде члановима бирачких одбора и материјалне трошкове (штампање огласа, 

обавјештења, гласачких листића, бирачких спискова, образаца, материјала за обуку 

предсједника бирачких одбора, набавка потрошног материјала за изборе (гласачких 

кабина, врећа и коверти за паковање и другог материјала). 

 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

  

 Законом о измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске 

(Службени гласник РС, број 24/12) и то чланом 53 б став 3, прописано је да се 

избори за савјете мјесних заједница одржавају најкасније 90 дана од конституисања 

локалних органа власти, а под конституисањем се подразумијева избор 

председника и потпредседника Скупштине Општине. Избори се проведе у складу 

са Упутством о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне 

заједнице,  Статутом општине Прњавор и Одлуком о мјесним заједницама на 

подручју општине Прњавор, а на све што није прописано тим  прописима сходно се 

примјењују Изборни закон Босне и Херцеговине  и Републике Српске и 

подзаконски акти донесени од стране Централне изборне комисије и Републичке 

изборне комисије (тачка 46. Упутства). 

 Процедуре избора за савјет мјесне заједнице прописане поменутим 

Упутством се ни у чему не разликују од процедура за опште и локалне изборе. При 

томе треба посебно напоменути да је Комисија у провођењу избора за савјете 

мјесних заједница, поред редовних послова које има код провођења општих и 

локалних избора,  радила и послове које су у надлежности Централне изборне 

комисије (пријем и овјера кандидатских листи, креирање и штампање осјетљивог 

гласачког материјала, набавка неосјетљивог гласачког материјала, осмишљавање 

образаца за рад бирачких одбора који нису прописани Упутством и њихово 

штампање, осмишљавање начина паковања и чувања изборног материјала и друго).   

 Избори за савјете месних заједница на подручју општине Прњавор 

организовани су и проведени, према мишљењу Комисије, у свему у складу са 

наведеним прописима, па се предлаже да Скупштина општине усвоји овај 

Извјештај. 
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      ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 


