
 На основу члана 2.13. тачка 8. 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 69. Правилника о провођењу избора у БиХ („Службени гласник БиХ бр. 27/22), 

Општинска изборна комисија Братунац на сједници одржаној дана  06.06.2022. године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ КОНТРОЛОРА ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА 

 

Члан 1.  

За Контролоре изборних резултата за изборну јединицу 104Б Братунац именују се: 

 

Стевановић Вјекосалав – дипломирани инжењер машинства 

Радован Јелисавчић – дипломирани инжењер информатике 

 

Члан 2.  

Контролори изборних резултата из члана 1. овог Рјешења именују се на мандат од 5 година . 

 

Члан 3. 

Именовани контрлори дужни су проћи обуку, тестирање и цертификовање које ће организовати и 

провести Централна изборна комисија БиХ, а Општинска изборна комисија Братунац ће контролоре 

изборних резултата ангажовати приликом провођења избора на пословима контроле изборних 

резултата. 

 

Члан 4. 

Висину накнаде именованих лица из члана 1. овог Рјешења одредиће Општинска изборна комисија 

Братунац посебном Одлуком. 

 

Члан 5. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 

Општинска изборна Комисија Братунац је дана 16.05.2022. године расписала Јавни оглас за пријаву 

кандидата за контролоре изборних резултата, бр. 29/22. објављен на сајту општине Братунац 

www.opstinabratunac.com и на огласној плочи Општине Братунац. 

Јавни оглас је расписан у складу са чланом члана 69. Правилника о провођењу избора у БиХ 

(„Службени гласник БиХ бр. 27/22). 

На расписани Јавни оглас пријавила су се укупно 2 кандидата и то: Јелисавчић Радован, пријава 

заведене под редним бројем 32/22 од 17.05.2022. године и  Стевановић Вјекослав, пријава заведена под 

редним бројем 36/22 од 30.05.2022. године. 

Општинска изборна Комисија Братунац је на састанку одржаном дана 06.06.2022. године отворила 

запримљене пријаве и утврдила да кандидати Јелисавчић Радован и Стевановић Вјекослав испуњавају 

услове Јавног огласа за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата, те је одлучено као у 

диспозитиву oвог Рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВННОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење је коначно и против истог не постоји право жалбе.  

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА БРАТУНАЦ                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  ОИК-а 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА             

Број: 37/22                                                      Ивана Милановић, дип. правник 

Братунац, 06.06.2022.год. 

http://www.opstinabratunac.com/

