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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

  

 

 Избори за чланове савета мјесних заједница Општине Прњавор проведени 

су дана 28.05.2017. године на основу члана члана 53б. Изборног закона Републике 

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

24/12 и 109/12) који прописује да се  избори одржавају најкасније у року од 90 дана 

од конституисања локалних органа власти (избор предсједника скупштине 

општине).       

У мјесној заједници Гусак-Гајеви нису проведени избори за чланове Савјета 

из разлога што за избор пет чланова  савјета мјесне заједнице  није  поднесен ни 

један захтјев за овјеру  кандидатске листе за учествовање на изборима. 

Скупштина општине Прњавор, на   сједници одржаној дана  26. 04. 2018. 

године донијела Одлуку о расписивању  избора за чланове Савјета мјесне заједнице 

Гусак-Гајеви (у даљем тексту-избори).    

Одлуком  Скупштине општине одређено је да се бира укупно пет чланова 

Савјета, да ће се избори одржати у времену од 09,00 до 15,00 часова и да  

Општинска  изборна комисија Прњавор организује и проводи изборе. 

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 („Службени гласник 

РепубликеСрпске“, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12) и тачком 10.  

Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 122/12 и 31/13-у даљем тексту-

Упутство) 

 Након завршених избора Општинска  изборна комисија Прњавор подноси 

Скупштини општине Прњавор следећи 

  

И З В Ј Е Ш Т А Ј  

о  проведеним изборима за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак-

Гајеви 

  

1. Предизборне  активности  

  

 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 05 .05. 2018. године и којим су 

одређене активности на провођењу избора  за чланове Савјета мјесне заједнице 

Гусак-Гајеви,  рокови и носиоци активности. 

 Дана 06 .05. 2018. године Комисија је објавила Обавјештење којим се 

обавјештавају све политичке странке, удружења грађана и грађани мјесне заједнице 

Гусак-Гајеви да је Скупштина општине Прњавор  донијела одлуку о расписивању  
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избора, дану одржавања избора и времену трајања гласања и упутства овлашћеним 

предлагачима (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 

те мјесне заједнице) који, у складу са тачком 14. Упутства, могу предложити 

кандидате за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви. Уједно су овлашћени 

предлагачи обавјештени да могу предложити по једног члана бирачког одбора и 

његовог замјеника за провођење избора у мјесној заједници. 

Одлуком Изборне комисије одређено је да се  бирачко мјесто за провођење 

избора налази у основној школи у Црквеној. 

Овлашћени предлагачи поднијели су укупно два захтјева за овјеру 

кандидатских листи. 

 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, након чега је извршена 

провјера потписа подршке  кандидатској  листи  групе 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.  

Комисија је објавила овјерене кандидатске листе на на wеб страници 

Општине Прњавор и огласној табли Општинске управе општине Прњавор и о томе 

обавјестила овлашћене предлагаче.   

 Кандидате за учешће на изборима за чланове Савјета мјесне заједница 

Гусак-Гајеви предложили су Савез независних социјалдемократа (5 кандидата) и 

група грађана (2 кандидата).  

Општинска изборна комисија је на приједлог предлагача кандидатских 

листи именовала предсједника и чланове бирачког и њиховог замјеника, јер су 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.  

Комисија је провела обуку предсједника бирачког одбора и упознала је  са 

свим фазама изборног процеса и процедурама бројања гласачких листића, 

паковања изборног материјала те са начином подношења извјештаја са резултатима 

према Комисији.  Такође је упознала предсједника бирачког одбора са изборним 

материјалом који се састојао од осјетљивог (бирачки списак,  гласачки листићи  и 



 3

обрасци из тачке 48. Упутства) и неосјетљивог материјала (кандидатске листе и 

потрошни материјал, постери, гласачке кабине и упутства, коверте и вреће за 

паковање). За бирачки одбор 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. 

Чланови бирачког  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, а овлашћени предлагачи нису предложили 

посматраче избора. 

 Електронска верзија Извода из Централног бирачког списка преузета је 

непосредно од Централне Изборне комисије, након чега је Комисија штампала 

извод.    

У присуству задужених чланова Комисије штампано је укупно 150 

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

јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице, 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 потребне 

безбједоносне мјере чувања листића.  

 Изборни материјал предат је бирачком одбору дан прије одржавања избора, 

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

одговоран за његову безбједност.  

 

2. Избори 

 

 На дан избора бирачко мјесто је отворено  у 9,00  а затворено у 15,00 часова.  

 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, патрола припадника полиције буде доступна 

предсједнику бирачкох одбора за случај нарушавања реда на бирачком мјесту и то 

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

 Изборни процес на дан избора је протекао без писмених  приговора. 

 Пријем изборног материјала од бирачког одбора Комисија је организовала у 

згради Општинске управе, а приликом пријема изборног материјала провјерено је 

да ли су обрасци правилно и тачно попуњени и да ли је изборни материјал 

правилно спакован. 
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 Након пријема изборног материјала истог дана су  утврђени и објављени   

коначни изборни резултати, јер је на изборе је изашао потребан број грађана  за 

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

подручју општине Прњавор.   

 Према коначним потврђеним резултатима избора, од укупно 290 грађана са 

правом гласа, на изборе за чланове савјета мјесне заједнице Гусак -Гајеви изашло је 

66 бирача, или 22,75 %.  

               Укупан број изабраних чланова савјета по предлагачима кандидатких 

листи видљив је из следећег графикона. 

 

 
 

 

        Графикон бр. 1. 
 

    

 Одлука о потврђивању резултата избора за чланове савјета мјесне заједнице 

Гусак - Гајеви и Одлука о додјели мандата објављене су на на wеб страници 

Општине Прњавор, огласној табли Општинске управе и у Службеном гласнику 

Општине Прњавор.   

  

 3. Конституисање савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви 

   

 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. 
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 Комисија је у року заказала конститутивну сједницу Савјета мјесне 

заједнице, а сједница је одржана дана 02.06.2018. године. Конститутивну сједницу 

је водио  члан Комисије који је члановима Савјета уручио увјерења да су изабрани 

за  члана Савјета мјесне заједнице. 

 На коститутивној сједници  за предсједника Савјета мјесне заједнице 

изабран  Кљајић Ђорђе.  

 

4.  Информисање грађана и овлашћених предлагача 

 

Општинска изборна комисија Прњавор је на више начина, током 

предизборних активности, информисала грађане мјесне заједнице Гусак – Гајеви и 

овлашћенe предлагачe кандидата (политичке странке, удружења грађана и групе 

грађанa) да је Скупштина општине Прњавор донијела Одлуку о расписивању  

избора за чланове Савјета мјесне заједнице Гусак – Гајеви. Објављено је 

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 мјесне 

заједнице, 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, истакнуто је на мјеста у мјесној 

заједници на којима се окупљају  грађани и достављено је и локалном радију и 

телевизији са упутством да се објављује најслушанијим/гледанијим емисијама све 

до 12.05.2018. године, као дана истека рока за подношење кандидатских   листи.   

Поред тога штампано обавјештење које је садржавало податке дану 

одржавања избора, времену гласања, локацији бирачког мјеста и истакнуто је у 

мјесној заједници на  мјестима на којима се окупљају  грађани. 

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.   

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.   

 

5. Утрошена финансијска средства 

  

 За припрему и провођење непосредних избора за чланове савјета утрошен је 

износ од 120,00 КМ.  Утрошена финансијска средства односе се на накнаду 

члановима бирачког одбора.  
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

   

   

 Избори за Савјет месне заједнице Гусак-Гајеви организовани су и 

проведени, према мишљењу Комисије, у свему у складу са прописима, па се 

предлаже да Скупштина општине усвоји овај Извјештај. 

 

 

 

        ПРЕДСЈЕДНИК ОИК 

        Сњежана Крајишник с.р. 


