
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ВИШЕГРАД 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
 

Број:01-03-16.4/20 

Датум:9.11.2020.године 

 

 

На основу члана 2.13 и 2.19 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16)и члана 10. Правилника о утврђивању квалификација и поступку 

именовања чланова бирачких одбора-Пречишћени текст („Службени гласник БиХ“, број 25/20), 

Општинска изборна комисија Вишеград на сједници одржаној 9.11.2020. године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења oименовању бирачких одбора 

 

1)У Рјешењу о именовању бирачких одбора, број 01-03-16/20, од 12.10.2020. године, у 

тачки 1)у бирачки одборна бирачком мјесту број 147Б008Јелашципод редним бројем 1) 

досадашњи предсједник бирачког одбора ВојиславВајић(ПОКРЕТ ЗА ВИШЕГРАД) именује се за 

замјеника предсједника бирачког одбора,док сеза предсједника бирачког одбора именује његов 

замјеник  Срђан Бован(ПОКРЕТ ЗА ВИШЕГРАД). 
 

2)Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Општинска изборна комисија Вишеград сходно одредбама Правилника о утврђивању 

квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора-Пречишћени текст(„Службени 

гласник БиХ“, број 25/20) организовала је обуку предсједника и замјеника предсједника бирачких 

одбора за Локалне изборе 2020. године, након чега је извршила провјеру знања предсједника и 

замјеника предсједника бирачких одбора. Замјеникпредсједника бирачког одбора на бирачком 

мјесту број 147Б008ЈелашциСрђан Бован(ПОКРЕТ ЗА ВИШЕГРАД)даоје више тачних одговора на 

тестирању од предсједника бирачког одбора ВојиславаВајића(ПОКРЕТ ЗА ВИШЕГРАД). Слиједом 

наведеног, Општинска изборна комисија Вишеград промијенила је позиције предсједника и 

замјеника предсједника бирачког одборана бирачком мјесту број 147Б008Јелашци тако што је за 

предсједика бирачког одбора именовала њиховог замјеникаСрђан Бована, а за 

замјеникапредсједика бирачког одбора именовала досадашњегпредсједника бирачког 

одбораВојиславаВајића. 

На основу наведеног, а у складу са чланом 2.13 и 2.19. Изборног закона Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 

77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и чланом 10. Правилника о 

утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора-Пречишћени текст 

(„Службени гласник БиХ“, број 25/20),одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против овог рјешења може се уложити приговор Општинској изборној комисији Вишеград у року 

од 24 (двадесетчетири) сата рачунајући од дана пријема овог рјешења. 

 

 

Доставити:ПРЕДСЈЕДНИК ОИК-а 

- политичким субјектима 

- ОИК Снежана Нешковић 
 


