
 

На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ бр.23/01, 7/02, 9/02, 

25/02, 4/04, 25/05, 52/05,65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 54/17 и 41/20) 

и члана 2. и 3. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора 

(„Службени гласник БиХ“, број: 27/22) Општинска изборна комисија, Општине Братунац на сједници 

одржаној дана, 13.09.2022. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА  

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ 
 

 

I 

Врши се измјена Рјешења о именовању чланова бирачких одбора за подручје општине Братунац,  

бр. 93/22. од 02.09.2022. године у члану I на следећим Бирачким мјестима:  

 

 104Б001 Кравица умјесто Раденка Ђокића, предложеног за члана бирачког одбора испред 

политичког субјекта 02697, именује се Миланка Јерковић; 

 104Б002 Коњевић Поље умјесто Мухаремовић Едина, предложенјог замјеника члана 

бирачког одбора испред политичког субјекта 02501, именује се Салко Муратовић 

 104Б006 Бјеловац умјесто Крајишник Младенке, предложеног члана бирачког одбора 

испред политичког субјекта 03045, именује се Удовичић Маринко; 

 104Б007 умјесто Јовановић Зорана, предложеног за члана бирачког одбора испред 

политичког субјекта 00515, именује се Недељковић Јован и умјесто Јокић Драгослава, 

предложеног члана испред ОИК-а именује се Бојић Марко, члан предложен испред 

политичког субјекта 00018; 

 104Б009 умјесто Јовановић Тијане, предложеног за члана бирачког одбора испред 

политичког субјекта 03077, именује се Јовановић Тодор; 

 104Б010 умјесто Мандић Радмиле, предложеног замјеника члана бирачког одбора испред 

политичког субјекта 02885 именује се Ђукић Анђелко за замјеника члана испред ОИК-а; 

 104Б012 умјесто Полетан Здравка, предложеног за члана бирачког одбора испред 

политичког субјекта 00073, именује се Давидовић Дрган; 

 104Б013 умјесто Томић Станка, предсједника бирачког одбора предложеног испед 

политичког субјекта 02362, именује се  Шарчевић Зорица за предсједника бирачког одбора 

 104Б014 умјесто Варагић Небојше, предсједника бирачког одбора предложеног испед 

политичког субјекта 03044, именује се  Млађеновић Славољуб за предсједника бирачког 

одбора 

 104Б015 умјесто Шарчевић Зорице, члана бирачког одбора испред политичког субјекта 

01179 именује се Томић Станко и умјесто Славољуба Млађеновића, члана бирачког одбора 

испред политичког субјекта 03059 именује се Варагић Небојша 

 104Б017 умјесто Новаковић Љубише предложеног за члана бирачког одбора испред 

политичког субјекта  03049 именује се Зарић Сретен и умјесто Томић Дарка, предложеног 

змјеника члана бирачког одбора испред ОИК-а, именује се Новаковић Љубиша испред 

политиког субјекта 03049 

 104Б020 умјесто Живковић Марка, предсједника бирачког одбора предложеног испед 

политичког субјекта 03062, именује се  Благојевић Марко за члана бирачког одбора, 

умјесто Мариловић Душка, предложеног члана бирачког испред ОИК-а именује се Радић 

Владан, члан предложен испред политичког субјекта 00018 и умјесто Бојана Милановића, 

предложеног замјеника  члана бирачког испред ОИК-а именује се  Петровић Илинка. 

За предсједника Бирачког одбора бирачког  мјеста 104Б020 именује се Павловић Ристо 

 104Б022 умјесто Млађеновић Милоша, замјеника члана бирачког одбора предложеног 

испред ОИК-а именује се Ћирковић Славиша; 

 104Б024Б умјесто Трифковић Јованке, замјеника члана бирачког одбора предложеног 

испред ОИК-а именује се Главаш Бранка; 



 104Б025 умјесто Вукашиновић Раденка, предложеног за замјеника члана бирачког одбора 

испред ОИК-а, именује се Дангић Винка ; 

 104Б029 умјесто Васић Предрага, члана бирачког одбора предложеног испед политичког 

субјекта 02501, именује се Милинковић Милица и 

 104Б501/ННН умјесто Удовичић Винке, предсједника бирачког одбора предложеног испед 

политичког субјекта 03045, именује се Ивановић Зора за предсједника бирачког мјеста, 

умјесто Ћирковић Ивице предложеног замјеника члана бирачког одбора испред политичког 

субјекта 02325 именује се Илић Радовоје испред ОИК-а и умјесто Кубатлије Драгана 

предложеног замјеника предсједника бирачког одбора испред политичког субјекта 03045 

именује се Крајишник Драгослав за замјеника предсједника бирачког добора. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са одредбама члана 2. и 3. Правилника о утврђивању квалификација и поступку 

именовања чланова бирачких одбора за гласање на Општим изборима 2022. године, Општинска 

изборна комисија упутила је позив свим политичким субјектима да 03.08.2022. године присуствују 

додјели позиција политичким субјектима у Бирачким одборима. 

Додјела позиција политичким субјектима у Бирачким одборима обављена је 03.08.2022. 

године. 

Општинска изборна комисија је потом затражила од политичких субјеката да доставе своје 

приједлоге за чланове бирачких одбора што су политички субјекти и учинили. 

Сви предложени кандидати политичких субјеката који су задовољавали основне 

квалификације, именовани су у бирачке одборе које је политички субјект добио по додјели 

позиција у Бирачким одборима Рјешењем бр. 93/22 од 02.09.2022. године. 

Након донијетог Рјешења  бр. 93/22 од 02.09.2022. године, одређени број чланова је 

обавјестио Општинску изборну комисију Братунац да одустаје од рада у Бирачким одборима, 

одрђени број политичких партија се обратио Општинској изборној комисији Братунац са захтјевом 

за промјену предложених чланова Бирачких одбора, а одређени број предложених чланова 

Комисија није могла да унесе у апликацију због активног мандата, те је Општинска изборна 

комисија Братунац упутила захјев политичким странкама да предложе нове чланове бирачких 

одбора.  

За Политичке субјекте који нису доставили приједлоге чланова и замјеника чланова бирачких 

одбора Комисија је извршила именовање на основу пријава на Јавни конкурс за резрвни списак за 

Опште изборе 2022. године, те на основу евиденције Изборне комисије о ранијем учешћу у 

бирачким одборима. 

Предсједнике бирачких одбора и њихове замјенике именовала је Општинска изборна 

комисија из реда именованих чланова и њихових замјеника за то бирачко мјесто, водећи рачуна о 

адекватној заступљености политичких субјеката, полова и националности, а нарочито о стеченом 

искуству и знању у изборном процесу. 

 

Сходно претходно наведеном одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења. 

 

  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 Против овог рјешења незадовољна страна има право приговора  Општинској изборној 

комисији Братунац у року од 24 часа од добијања Рјешења.                                                                      

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                       ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА                                  БРАТУНАЦ  

Братунац, 13.09.2022.год.                                                       _______________________________ 

Број: 100/22.                                                                            Ивана Милановић, дипл.правник 

 


