
На основу чалана 45в Изборног закона Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 34/02, 35/03, 

24/04, 101/04, 19/05, 24/12, 94/12-одлука УставногсудаБиХ, 109/12, 45/18 и 18/20)Комисија за спровођење 

поступка опозива начелника општине Братунац, на сједници одржаној 08.07.2022. године, утврђује 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Комисије за спровођење поступка опозива начелника општине Братунац у спровођењу поступка за 

опозив начелника општине Братунац 

 

 

Члан 1.  

 

Овим планом утврђују се активности и рокови у спровођењу поступка за опозив начелника општине 

Братунац, како слиједи 

 

БИРАЧКИ СПИСАК 

 

1. Упутити захтјев Централној изборној Комисији за достављње Бирачког списка у складу са чланом 

4.3. став 3. Правилника о начину спровођења постука опозива начленика општине („Службени 

гласник РС“ бр.63/22) 

                                      Рок: 08.07.2022. године 

 

2. Оствривати конткате са надлежним службама РИК – ом и ЦИК – ом и координирати активности 

                                       Рок: стални задатак 

 

3. Упутити писмени захтјев ЈУ „Центар за социјални рад“ Братунац да достави списак лица која због 

болести или старости нису у могућности да гласају на редовном бирачким мјестима: 

                                                    Рок: 08.07.2022. године 

 

4. Сачинити план рада (обиласака гласача) мобилних тимова: 

                                       Рок: 12.07.2022. године 

 

5. Извршти обилазак лица која која због болести или старости нису у могућности да гласају на 

редовном бирачким мјестима да се изјасне да ли желе да гласају путем мобилног тима: 

                                                   Рок:13.07-17.07.2022. године 

 

6. Податке о лицима који су се изјаснили да гласају путем мобилног тима доставити Централној 

изборној комисији БиХ 

                                                   Рок: 18.07.2022. година 

 

БИРАЧКА МЈЕСТА 

 

1. Одређивање бирачких мјеста и локација бирачких мјеста 

Рок: 22.07.2022. године 

 

2. Обавјештење гласача о локацијама бирачких мјеста путем огласне табле општине, званичне 

интернет странице Општине Братунац и путем плаката у Мјесним заједницама: 

                                                    Рок: 25.07. – 07.08.2022. године 

 

3. Обезбједити и резервисати просторе за бирачка мјеста: 

 

    Рок: 29.07.2022. године 

 

 



ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ 

 

1. Усвојити Одлуку о изгледу гласачког листића, набавци материјала за гласање бирачким одборима, 

те набавци материјла потребног за спровођење поступка опозива начелника општине Братунац 

                                     Рок: 12.07.2022. године 

 

2. Штамапање гласачких листића за редовна гласачка мјеста и гласање путем поште 

                                        Рок: 19.07.2022. године 

 

3. Припрема и доствљање гласачког материјала на адресу гласача регистрованих за гласање путем 

поште 

                                        Рок: 22.07.2022. године 

 

4. Путем општинских изборних комисија у мјестима пребивалишта обавјестити бираче који су 

регистровани за гласање у одсуству да могу гласати лично – непосредно на гласачкоммјесту које 

ће одредити Комисија 

                                       Рок: 25.07. – 29.07.2022. године 

 

БИРАЧКИ ОДБОРИ 

 

1. Обавјестити политичке субјекте путем мејла или телефона и позвати их да присуствују 

расподјели мјеста у бирачким одборима и доставити им обрасце табела и пријава за чланове 

бирачких одбора 

                                                 Рок: 18.07.2022. године 

 

2. Извршити жријебање и расподјелу мјеста бирачким одборима: 

                    Рок: 25.07.2022. године 

 

3. Прикупити приједлоге и донијети Рјешење о именовању бирачких одбора: 

                                     Рок: 28.07.2022. године 

 

4. Извршити обуку чланова Бирачких одбора 

                                                  Рок: 02.08.2022. године 

 

ПОСМАТРАЧИ 

 

1. Пријем Захтјева за акредитацију посматрача политичких субјеката и удружења 

                                            Рок: 28.07.2022. године 

 

2. Доношење одлука о акредитацији посматрача политичких субјеката и удружења најкасније у року 

од 5 дана од дана подношења захтјева 

                                                  Рок: континуирано 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

1. Обавјештење гласачима о мјесту и датуму одржавања изјашњавања у поступку опозива начелника 

општине Братунац, путем огласне табле општине, званиче интернет странице Општине Братунац 

и путем плаката у Мјесним заједницама: 

                                                    Рок: 25.07. – 07.08.2022. године 

 

2. Комплетирање гласачког материјала и достава предсједницима бирачких одбора  

                                                Рок: 06.08.2022. године 

 



АКТИВНОСТИ НА ДАН ИЗБОРА 

 

Спровођење поступка изјашњавања грађана о опозиву начелника општине 07.08.2022. године у 

периоду од 07.00 до 19.00 часова 

 

 

БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 

 

1. Бројање гласачких листића са бирачких мјеста мобилних тимова и ННН бирачког мјеста 

                                                         Рок 08.08.2022. године 

 

2. Бројање гласачких листића за гласаче регистроване за гласање путем поште  

                                                          Рок:18.08.2022. године 

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

 

1. Утврђивање прелиминарних резулатата гласања са редовних бирачких мјеста  

                                                          Рок: 07.08.2022. године 

 

2. Подношење Извјештаја Скупштини општине Братунац о проведеном поступку опозива 

                                                          Рок: 22.08.2022. године 

 

 

Члан 2.  

 

Овај план се може измјенити у погледу рокова, зависно од активности других органа и објективних 

околности. 

 

 

Члан 3.  

 

Овај план ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац и на 

заваничној интернет страници општине Братунац. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                          

ОПШТИНА БРАТУНАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 

-Комисија за спровођење поступка опозива                                                  ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

начелника општине Братунац- 

Број: 1/22                                                                                                      Ивана Милановић, дипл. правник 

Датум: 08.07.2022. године 


