На основу члана 13. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12) Републичка изборна комисија доноси
УПУТСТВО
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„НЕСЛУЖБЕНИ ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“
(Објављено у “Сл. гласнику РС“, бр.122 од 26. децембра 2012,31/13)

1.
Овим упутством уређују се именовање чланова бирачких одбора, начин рада бирачких
одбора, право и начин предлагања кандидата за чланове савјета мјесне заједнице (у даљем
тексту: Савјет), садржај гласачког листића за спровођење избора чланова Савјета, поступак
сазивања конститутивне сједнице Савјета и друга питања од значаја за спровођење избора за
чланове Савјета.
2.
Избори за чланове Савјета спроводе се у складу са одредбама Изборног закона Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12) (у даљем
тексту: Закон), Закона о лкокалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05),Законa о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени
глaсник Босне и Херцеговине“, број 32/10 – Пречишћени текст), статутa јединице локалне
самоуправе и овог упутства.
2.1. Граматички изрази употријебљени у овом упутству за означавање мушког или
женског рода подразумијевају оба пола.
3.
Скупштина јединице локалне самоуправе расписује изборе за избор чланова Савјета и
обезбjеђује финансијска средства за спровођење тих избора.
3.1.Скупштина јединице локалне самоуправе одлуку о расписивању избора за избор
чланова Савјета доноси најкасније 30 дана прије датума одређеног за одржавање избора.
3.2.Скупштина јединице локалне самоуправе обавјештава грађане о датуму и времену
одржавања избора за чланове Савјета на огласној табли административне службе и мјесне
заједнице, интернет страници јединице локалне самоуправе и на други уобичајени начин.
4.
Скупштина јединице локалне самоуправе одлуком о расписивању избора за чланове
Савјета утврђује датум и вријеме трајања гласања за сваку мјесну заједницу.
5.
Број чланова Савјета утврђује се статутом јединице локалне самоуправе, у складу са
чланом 53 а. Закона, за сваку мјесну заједницу на подручју јединице локалне самоуправе.
6.
Чланови Савјета бирају се непосредним тајним гласањем на основу општег и једнаког
изборног права на збору грађана.
7.
Чланове Савјета бирају бирачи уписани у Централни бирачки списак који на дан
расписивања избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.
8.
Статутом јединице локалне самоуправе утврђује се потребан број присутних грађана на
збору грађана за избор чланова Савјета.
8.1. Уколико на збору грађана за избор Савјета није присутан потребан број грађана,
избори за Савјет у тој мјесној заједници поновиће се у року од 15 дана.
8.2. Поновни избори спроводе се на основу кандидатских листa и извода из Централног
бирачког списка који су кориштени на избору Савјета којем није присуствовао потребан број
грађана.
8.3. Одлуку о понављању избора доноси градска, односно општинска изборна комисија (у
даљем тексту: Комисија).
9.
Органи за спровођење избора за чланове Савјета су:
- општинска/градска изборна комисија ( у даљем тексту: Комисија) и
- бирачки одбори.

10.
Комисија обавља сљедеће послове:
- спроводи и надгледа изборе за чланове Савјета,
- обезбjеђује да све листе кандидата за чланове Савјета буду састављене у складу са
овим упутством и достављене Комисији на одобрење,
- одређује бирачка мјеста на подручју мјесне заједнице за гласање за избор чланова
Савјета,
- именује и обучава чланове бирачког одбора који ће спроводити изборе за Савјет,
- брине о безбједности и достављању изборног материјала бирачким одборима,
- одговорна је за уређење бирачког мјеста и за друге техничке припреме за изборе,
- одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачком мјесту,
- врши овјеру кандидатске листе за учествовање на изборима,
- утврђује редослијед кандидата на гласачком листићу и израђује гласачки листић, и
- врши друге послове у складу са овим упутством.
11.
Бирачки одбор за спровођење избора за Савјет чине предсједник и два члана, који имају
замјенике, а чији састав у правилу одражава равноправну полну заступљеност.
11.1. Предсједника и чланове бирачког одбора, као и њихове замјенике, на приједлог
овлашћених предлагача из тачке 14. овог упутства, именује Комисија најкасније 10 дана прије
дана одржавања избора за Савјет.
11.2. Чланови бирачког одбора имају право на накнаду за свој рад.
12.
Чланови бирачког одбора дужни су обезбиједити тајност гласања и дати упуте бирачу о
начину гласања за чланове Савјета.
12.1. Чланови бирачког одбора не смију утицати на одлуку бирача.
13.
Бирачки одбор утврђује идентитет бирача, означава његово име и презиме на изводу из
Централног бирачког списка на који се бирач потписује и издаје му одговарајући гласачки
листић.
13.1. Идентитет бирача утврђује се на основу једног од докумената издатих од стране
компетентних органа власти у БиХ: личне карте, пасоша или возачке дозволе.
14.
Кандидате за Савјет предлаже:
- најмање 30 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има до 1000 регистрованих бирача;
- најмање 50 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има од 1000 до 5000 регистрованих
бирача;
- најмање 70 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има од 5000 до 10000 регистрованих
бирача;
- најмање 100 грађана који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а мјесна заједница има више од 10000 регистрованих
бирача;
- удружења грађана која дјелују на подручју јединице локалне самоуправе у којој се
спроводе избори за Савјет и
- политичке странке које на подручју јединице локалне самоуправе, у којој се спровде
избори за Савјете, имају општински одбор или други вид организације.
15.
Предложени кандидат мора да испуњава сљедеће услове:
- да на дан расписивања избора има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији
се Савјет кандидује,
- да је уписан у Централни бирачки списак.

16.
Предлагачи из тачке 14. овог упутства предлажу највише онолико кандидата колико се
бира чланова Савјета за ту мјесну заједницу.
17.
Уколико се предложи већи број кандидата од броја који се бира, на коначну листу
кандидата уврстиће се кандидати који су први по редослиједу предлагања.
18.
Ако су предлагачи грађани, кандидатска листа садржи: редни број, име и презиме и ЈМБ
кандидата, име и презиме, ЈМБ и потпис свих грађана предлагача.
19.
Ако су предлагачи удружења грађана или политичке странке, кандидатска листа садржи:
назив предлагача, редни број, име и презиме и ЈМБ кандидата, потпис и печат предлагача.
20.
Приликом предлагања кандидата за чланове Савјета мора се водити рачуна о
равноправној полној заступљености у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у
Босни и Херцеговини и територијалну заступљеност мјесне заједнице.
21.
Захтјев за овјеру кандидатских листа подноси се Комисији на прописаном обрасцу
(Образац број 1) најкасније у року од 15 дана прије датума за одржавање избора за чланове
Савјета.
22.
Овјеру кандидатских листа врши Комисија.
23.
Уз захтјев за овјеру кандидатске листе предлагач подноси Комисији:
- листу кандидата за Савјет (Образац број 2.),
- кандидатски образац (Образац број 3.) и
- изјаву кандидата о прихватању кандидатуре (Образац број 4.).
24.
Записник о пријему захтјева за овјеру кандидатске листе сачињава се у три примјерка и
потписују га овлашћени представник предлагача кандидатске листе и члан Комисије.
24.1. Један примјерак записника о пријему уручује се овлашћеном представнику
предлагача, а два примјерка задржава Комисија.
25.
Предлагачи кандидата могу посматрати рад бирачких одбора у спровођењу избора за
чланове Савјета уз услов да се акредитују.
25.1. Захтјев за акредитацију посматрача, подноси се Комисији најкасније десет дана
прије одржавања избора.
25.2. Захтјев за акредитовање подноси се на Обрасцу број 5.
26.
Уз захтјев се прилаже Изјава о поштовању тајности гласања, коју потписује лице које ће у
име предлагача кандидата посматрати изборе за чланове Савјета.
26.1. Изјава о поштовању тајности гласања подноси се на Обрасцу број 6.
27.
Гласачки листић припрема и овјерава Комисија.
28.
Гласачки листић садржи: назив јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице за које
се спроводе избори за чланове Савјета, датум избора, име и презиме кандидата са називом
предлагача, односно ознаком „приједлог групе грађана“, упутство о начину правилног
испуњавања гласачког листића и отисак печата Комисије.
28.1. Редослијед кандидата за чланове Савјета на гласачком листићу се утврђује по
азбучном реду презимена и имена кандидата.

29.
По завршеним изборима за чланове Савјета, бирачки одбор броји гласачке листиће и
утврђује резултате избора на бирачком мјесту и о томе саставља записник.
30.
Бирачки одбор прво броји неискориштене и упропаштене гласачке листиће и ставља их у
одвојене пакете који се након тога печате.
31.
Бирачки одбор након бројања гласачких листића из тачке 29. овог упутства броји потписе
бирача који су гласали на бирачком мјесту и ове податке уписује у образац бројног стања
(Образац број 7).
32.
Бирачки одбор затим отвара гласачку кутију и броји гласачке листиће који се налазе у
гласачкој кутији.
33.
Након бројања гласачких листића из тачке 30. овог упутства бирачки одбор броји важеће
и неважеће гласачке листиће и утврђује број важећих гласова за сваког кандидата појединачно.
34.
Неважећи гласачки листић је листић на којем је означен већи број кандидата од броја који
се бира, непопуњен листић и листић који је тако попуњен да се не може са сигурношћу
утврдити како је грађанин бирао.
35.
Утврђивање броја важећих гласова за сваког кандидата појединачно врши се на
помоћном обрасцу за бројање (Образац број 8) који прописује Комисија.
36.
Бирачки одбор одмах након утврђивања резултата гласања, а најкасније пет часова након
затварања бирачког мјеста, доставља Комисији комплетан изборни материјал.
37.
Комисија утврђује изборне резултате за сваког кандидата на основу освојених гласова за
сваку мјесну заједницу посебно и јавно објављује резултате избора за све мјесне заједнице
појединачно.
38.
Комисија резултате објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе, на
огласној табли административне службе и мјесне заједнице, интернет страници јединице
локалне самоуправе и на други уобичајени начин.
39.
Кандидати за чланове Савјета и предлагачи кандидата могу у писаној форми изјавити
приговор Комисији због неправилности у спровођењу избора за чланове Савјета.
39.1. Приговор из тачке 39. подноси се у року од 24 часа од учињене неправилности.
39.2. Комисија одлучује о приговору у року од 48 часова од подношења приговора и
одлуку доставља подносиоцу приговора. Одлука Комисије је коначна.
40.
За члана Савјета изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.
41.
41.1. У случају да два или више кандидата добију исти број гласова изабран је кандидат
женског пола или млађи кандидат.
41.2. Ако кандидати женског пола добију исти број гласова, изабран је млађи кандидат.

42.
Комисија у року од седам дана од дана потврђивања резултата избора издаје увјерења
изабраним члановима Савјета и заказује конститутивну сједницу Савјета.

43.
Савјет је конституисан избором предсједника Савјета.
44.
Сваки од чланова савјета има право предлагања предсједника Савјета.
45.
Предсједника Савјета бирају чланови Савјета натполовичном већином гласова укупног
броја чланова Савјета.
46.
На сва питања која нису регулисана овим упутством примјењују се одредбе Изборног
закона БиХ; Изборног закона РС и подзаконских аката Централне изборне комисије БиХ и
Републичке изборне комисије РС.
47.
Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о избору Савјета мјесне
заједнице („Службени гласник Републике Српске“, број 9/03).
48.
Обрасци 1, 2, 3, 4, 5 и 6 саставни су дио овог упутства и налазе се у Прилогу упутства.
48a.
Обрасци 7 и 8 саставни су дио овог упутства и налазе се у Прилогу упутства.
49.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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