
На основу члана  30. у вези члана 108. став 2.  Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,  118/05 и 98/13), члана 53б. и 

58. Изборног закона Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 

34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), тачке 3. Упутства о организовању и спровођењу 

избора за чланове савјета мјесне заједнице (''Службени гласник Републике Српске'', 

број:122/12 и 31/13)    и члана 77. Статута општине Лопаре (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број 4/05,12/09 и 3/13),  Скупштина општине Лопаре, на сједници одржаној дана 

28.02.2014. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању избора за чланове 

Савјета мјесне заједнице Корај 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Лопаре расписује изборе за избор чланова Савјета мјесне 

заједнице Корај.  

 

Члан 2. 

 Изборима за чланове савјета мјесне заједнице Корај (у даљем тексту: Савјет) бира 

се 5 чланова Савјета.  

Мандат чланова Савјета траје четири године.  

 

Члан 3. 

Избори за чланове Савјета одржаће се 30.03.2014. године, у периоду од 09,00 до 

15,00 часова.  

 

Члан 4. 

Чланови Савјета бирају се на збору грађана,  непосредним тајним гласањем.  

Укупан број грађана бирача мјесне заједнице, који присуствују збору грађана на 

којем се бирају   чланови Савјета, не смије бити мањи од 10% од укупног броја грађана 

бирача који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице Корај.  

 

Члан 5. 

Чланове Савјета бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак за насељено 

мјесто Корај, који на дан избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице Корај. 

 

Члан 6. 

Изборе за чланове Савјета ће спровести Општинска изборна комисија Лопаре (у 

даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбор који се образује за бирачко мјесто 

Корај.  

Бирачки одбор састоји се од предсједника и два члана који имају замјенике.  

 

Члан 7. 

Изборна комисија ће изборе за чланове Савјета спровести у складу са 

одговарајућим одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине, Изборног закона 

Републике Српске, Закона о локалној самоуправи Републике Српске, Упутства о 

организовању и спровођењу избора чланове савјета мјесних заједница (у даљем тескту: 

Упуство), Статута општине Лопаре, као и Одлуке о мјесним заједницама на подручју 

општине Лопаре.  



 Изборна комисија је надлежна да организује, спроводи, и надгледа изборе, 

обезбиједи услове за одржавање избора, одреди бирачко мјесто, врши именовање и обуку 

бирачког одбора, стара се о изборном материјалу, врши контролу састава и овјеру 

кандидатских листа у складу са Упутством, врши израду гласачких листића, а обавља и 

друге послове техничке припреме за организовање и спровођење избора.  

 

Члан 8. 

Кандидате за чланове Савјета могу предложити:  

- Политичке странке које на подручју општине Лопаре имају општинске одборе или 

други вид организације,  

- Удружења грађана која дјелују на подручју општине Лопаре,  

- Најмање 30 грађана који имају пребивалиште не подручју мјесне заједнице Корај. 

 

Члан 9. 

Предложени кандидати за избор чланова Савјета на дан одржавања избора морају да 

испуњавају следеће услове.  

- да на дан расписивања избора имају пребивалиште на подучју мјесне заједнице 

Корај.  

- да су уписани у Централни бирачки списак.  

 

Члан 10. 

Предлагачи предлажу највише онолико кандидата колико се бира чланова Савјета.  

Ако су предлагачи политичке странке и удружења грађана, кандидатска листа  

мора да садржи следеће елементе: назив предлагача, редни број, име и презиме кандидата, 

јединствени матични број, као и потпис и печат предлагача.  

 Ако су предлагачи грађани, кандидатска листа садржи следеће елементе: редни 

број, име и презиме кандидата, јединствени матични број кандидата,  као и име и презиме, 

матични број и потпис свих грађана као предлагача.  

 Приликом предлагања кандидата мора се водити рачуна о равноправној полној 

заступљености у складу са чланом  20. Закона о равноправности полова у Босни и 

Херцеговини. 

 

Члан 11. 

 Овјеру кандидатских листа врши Изборна комисија.  

 Захтјев за овјеру кандидатских листи подноси се Изборној комисији на прописаном 

обрасцу најкасније 15 дана прије датума одржавања избора, са одговарајућим прилозима у 

складу са Упутством.  

 Предлагачи кандидата могу посматрати рад бирачког одбора у току спровођења 

избора уз услов претходног подношења захтјева за акредитацију, који се подноси изборној 

комисији 10 дана прије одржавања избора.  

 

Члан 12. 

 Изборна комисија је дужна да на основу достављених приједлога у складу са 

Упуством утврди коначну листу кандидата за чланове Савјета.   

 Изборна комисија припрема и овјерава гласачки листић за избор чланова Савјета,  

који садржи:  

- назив општине Лопаре,  

- назив мјесне заједнице Корај 

- датум одржања избора 

- име и презиме кандидата са називом предлагача,  

- упутство о привилном начину гласања и испуњавања гласачког листића 

- печат изборне комисије.  



Редослијед кандидата за чланове савјета мјесне заједнице утврђује се према 

азбучном реду презимена и имена кандидата. 

 

Члан 13. 

 Приликом гласања бирач на гласачком листићу може означити највише 5 (пет) 

имена кандидата на гласачом листићу.  

  Неважећи гласачки листић је листић на коме је означен већи број кандидата од 

броја чланова Савјета који се бирају, непопуњен листић и листић који је тако попуњен да 

се не може са сигурношћу утврдити како је грађанин бирао.  

 Уколико на збору грађана није присутан потребан број грађана, избори за чланове 

Савјета ће се поновити у року од 15 дана.  

 Одлуку о понављању избора из претходног става доноси Изборна комисија.  

 Поновни избори се спроводена основу кандидатских листи и Извода из централног 

бирачког списак који су кориштени на изборима којима није присуствовао потребан број 

бирача.  

  

Члан 14. 

 Спровођење активности и радњи у циљу утврђивања резултата избора за чланове 

Савјета, под којим се подразумијева: бројање гласачких листића, бројање и третман 

неискориштених и упропаштених гласачих листића, утврђивање и бројање важећих 

листића, утврђивање резултата избора појединачно за сваког кандидата, утврђивање 

коначних резултата за чланове Савјета, објављивање резултата избора, изјављивање 

приговора на евентуалне неправилности у спровођењу избора, као и одлучивање о 

приговорима на спровођење избора врши се у складу са Упутством.  

 Одлука Изборне комисије о изјављеним приговорима је коначна.  

Након окончања поступка одлучивања по приговорима на спровођење избора, 

Изборна комисија доноси одлуку о потврђивању резултата избора.  

 

Члан 15. 

 За чланове Савјета изабрани су кандидати који су добили највише гласова.  

 

Члан 16. 

Изборна комисија у року од 7 дана од дана потврђивања резултата издаје увјерења 

изабраним члановима Савјета.  

 Сматра се да Савјет конституисана избором предсједника Савјета.  

 Предсједника Савјета бирају чланови Савјета, из реда изабраних чланова, већином 

гласова од укупног броја чланова Савјета.  

 Предсједника Савјета за именовање предлажу изабрани чланови Савјета.  

 

Члан 17. 

 Изборна комисија је дужна да обавијести јавност о датуму и времену одржавању 

избора, путем одговарајућих обавјештења која ће истаћи на огласној табли 

Административне службе општине Лопаре, интернет страници општине Лопаре, на 

огласној табли у мјесној заједници Корај као и на други одговарајући начин.  

 

Члан 18. 

Изборна комисија је дужна да у року од 30 дана од дана одржавања избора достави 

Скупштини општине Лопаре писану информацију о спровођењу реализацији и 

имплементацији избора и изборних резултата за чланове Савјета мјесне заједнице Корај.  

 

 

 



Члан 19. 

Средства за спровођење избора обезбиједиће се из Буџета општине Лопаре за 2014. 

годину.  

 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Служеном 

гласнику општине Лопаре''.  

 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

Број: 01/1-022-1-25/14                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 28.02.2014.год.                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                         

                                                                                          Миленко Ристић, дипл.ецц. 


