
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 12.07.2022. године, утврђује 

 

O Д Л У К У  
о садржају и изгледу гласачког листића за спровођење поступка опозива начелника општине 

Братунац 

 

 

Члан 1. 

Овим одлуком утврђује се садржај и изглед гласачког листића за спровођење поступка опозива 

начелника општине Братунац. 

 

 

Члан 2. 

Гласачки листић из члана 1. ове одлуке садржи грб општине Братунац, назив органа који је донио одлуку 

о покретању поступка за опозив начелника општине Братунац и Комисије за спровођење поступка 

опозива начелника општине Братунац, уписан текст: „ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ за спровођење поступка 

опозива начелника општине Братунац, ПИТАЊЕ О КОЈЕМ СЕ ГРАЂАНИ ИЗЈАШЊАВАЈУ: „ДА ЛИ 

СТЕ ЗА ОПОЗИВ (СМЈЕНУ) НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ БРАТУНАЦ СРЂАНА РАНКИЋ“, опције за 

изјашњавање, које гласе: „ЗА ОПОЗИВ“  и „ПРОТИВ ОПОЗИВА“, мјесто за печат „М.П.“ и упутство за 

гласање, које гласи: „Ваш гласачки листић биће важећи ако на гласачком листићу заокружите једну од 

понуђених опција“ 

 

Члан 3. 

Сваки гласачки листић биће наранџасто – свијетле боје са текстом одштампаним ћириличним писмом. 

Гласачки листић има два дијела, и то: гласачки листић и контролни купон, на коме се налази назив 

комисије и серијски број гласачког листића, који не смије бити одштампан на гласачком листићу. 

Контролни купон и гласачки листић одвојени су перфорацијом. 

Гласачки листић за гласање путем поште је истог облика и текста, с тим да на полеђини сaдржи текст 

„ПОШТА“ 

Серијски број гласачког листића има 5 цифара и почиње од броја : 00001 до 15.550, а за гласање путем 

поште од 15.551 до 19.000. 

 

Члан 4.  

Саставни дио ове одлуке чини Образац гласачког листића. 

 

 

Члан 5.  

 

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

заваничној интернет страници општине Братунац. 
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