
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ГРАДИШКА 
Градска изборна комисија 
  
  
Број: 01-03-1-89/20 
Датум: 15.11.2020. год. 
  
  
            Градска изборна комисија Градишка на основу члана 2.13. став 1. тачка 3. 
Изборног закона Босне и Херцеговине (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14, 31/16 и 41/20) и Упутства о 
утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора-
пречишћен текст (,,Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 25/20), д о н о с и: 
  
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјенама рјешења о именовању бирачких одбора за Локалне изборе 2020 

  
  
1) Рјешење o измјенама рјешења о  имeнoвaњу бирaчких  oдбoрa број 01-03-1-
86/20 од 14.11.2020. год. зa Локалне изборе 2020 у дијелу тачке 1. се мијења и 
гласи: 

 
 

1. Посебан мобилни тим 2, умјесто члана Далибор Модринић, М, именује се Радмила 

Грубач, Ж. 

2. На бирачком мјесту 010Б062 Сењак 1 умјесто члана Петровић Драженко, М, 

предложен од политичког субјекта Бабичић Мирослав, именује се Нина Суботић, 

Ж, ГИК. 

3. На бирачком мјесту 010Б062 Сењак 1 умјесто замјеника члана Азра Стојечвић 

предложена од политичког субјекта Бабичић Мирослав, Ж, именује се Александар 

Кљајић, М, ГИК. 

4. На бирачком мјесту 010Б034 Крајишник умјесто члана Момчило Шукало, М, 

предложен од политичког субјекта СББ, именује се Драган Гајић, М, ГИК. 

 

      
2) У осталом дијелу Рјешење из тачке 1. овог рјешења остаје неизмјењено. 
  
  
  
  

О б р а з л о ж е њ е 
  
  



            Градска изборна комисија Градишка (у даљем тексту: ГИК) је дана 
18.09.2020. год.  утврдила Преглед коначне додијеле мјеста у бирачким одборима 
у складу са чланом 11. Упутства о утврђивању квалификација и поступку 
именовања чланова бирачких одбора (у даљем тексту: Упутство).  
            ГИК је у прописаном року у складу са Упутством доставила свим 
политичким субјектима Табелу 2 - Преглед коначне додијеле мјеста у бирачким 
одборима (у даљем тексту: Табела 2) са позивом да доставе предлог кандидата 
за чланове бирачких одбора у додијељеним мјестима у року од 7 дана, односно до 
25.09.2020. год. 
            Приликом разматрања запримљених предлога и утврђивања чланова 
бирачких одбора ГИК је констатовала да предлоге кандидата за чланове бирачких 
одбора су доставили сви политички субјекту који су овјерени за учешће на 
Локланим изборима 15.11.2020. год. на изборној јединици 010Б Градишка. 
            ГИК је рјешењем број: 01-03-1-62/20 од 16.10.2020. године зa Локалне 
изборе 2020 утврдила бирачка мјеста и бирачке одборе у складу са Изборним 
законом БиХ и Упутством о утврђивању квалификација и поступку именовања 
чланова бирачких одбора приликом чега су у процесу одређивања бирачких 
мјеста и бирачких одбора поштовани и критерији броја уписаних бирача и 
резултата процедуре коначне додјеле мјеста у бирачким одборима, националне и 
полне структуре итд... 
  
 По доношењу горе наведеног рјешења ГИК је приступила обуци чланова 
бирачких одбора. Међутим, током обуке одређен број чланова бирачких одбора 
није присуствовао обуци а што се у највећем броју случајева правдало 
здравственим разлозима, односно одређеним мјерама кућне изолације и 
здравственог надзора од стране Хигијенско-епидемиолошке службе Дома 
здравља Градишка и Здравствене инспекције Града Градишке., или чак 
хоспитализацијом. Такође неким члановима су наведене мјере одређене и након 
што су успјешно прошли обуку и положили квалификациони тест за чланове 
бирачких одбора тако да из објективних разлога нису у могућности извршавати 
своје обавезе, дужности и права чланова и замјеника чланова бирачких одбора на 
Локалним изборима 2020. Стање угрожености здравља становништа у условима 
епидемије корона вируса Ковид-19 је опште познато и исто комисији није потребно 
посебно доказивати. Одређен број именованих чланова бирачких одбора из 
рјешења од 16.10.2020. год. је такође одустао од дужности након проведене обуке 
бојећи се контакта са другим људима да се не заразе, неки су почели осјећати 
симптоме заразе, док је одређен мањи број чланова одустајао кад су се упознали 
са бројним обавезама и дужностима које морају извршити током изборног процеса 
као чланови одбора а са којима се нису смијели ухватити у коштац.  
 О свему горе наведеном ГИК је уредно обавјештавала политичке субјекте 
који су у складу са Прегледом коначне додијеле мјеста у бирачким одборима, 
достављали предлоге за нове чланове и замјенике чланова бирачких одбора, који 
су такође морали уредно похађати обуку и положити квалификациони тест.  
У случајевима у којима одређени политички субјект у складу са наведеним није 
доставио предлоге за нове чланове и замјенике чланова бирачких одбора, ГИК је 
одредила чланове и замјенике чланова бирачких одбора из службених евиденција 
у складу са чл. 10., ст. 17. Упутства о утврђивању квалификација и поступку 
именовања чланова бирачких одбора.  



 Након што су сви предложени чланови бирачких одбора присуствовали 
обуци  и положили квалификациони тест исти испуњавају законске услове за 
именовање и да врше дужности чланова бирачких  одбора.  
ГИК је у складу са горе наведеним рјешењем о измјенема рјешења о именовању 
чланова бирачких одбора за Локалне изборе 2020, број 01-03-1-86/20 од 
14.11.2020. год. именовала лица која испуњавају законске услове за именовање и 
вршење дужности чланова бирачких одбора, укључујући и чланове 4 (четири) 
мобилна тима и чланове 3 (три) посебна мобилна тима. 
 
 Међутим током одржавања избора и провођења изборних активности 
утврђено је да се на дужност члана посебног мобилног тима 2 није одазвао 
Далибор Модринић, предложен и именован од стране ГИК. Такође на дужност 
члана бирачког одбора на бирачком мјесту 010Б062 Сењак 1 није се одазвао 
Драженко Петровић и Азра Стојчевић на мјесто замјеника члана бирачког одбора, 
обоје предложени од стране политичког субјекта Бабичић Мирослав. На бирачком 
мјесту 010Б034 Крајишник није се одазвао члан Момчило Шукало, предложен од 
политичког субјекта СББ.  
 

Законска обавеза ГИК-а је да у таквим ситуацијама реагује и да предузме 
све мјере како би сви бирачки одбори били комплетни. Поступајући у складу са 
својим обавезама ГИК је из својих слубжених евиденција формирала и обучила 
резервне чланове бирачких одбора ради попуне бирачких одбора а у случају да се 
предходно именовани чланови не одазову својим обавезама, а што се у 
конкретном случају и остварило.  
 
 Имајући у виду све наведено и да су новоименовани чланови бирачких 
одбора: Радмила Грубач, Нина Суботић, Александар Кљајић и Драган Гајић, 
похађали неопходну обуку и да су положили квалификациони тест исти 
испуњавају законске услове за именовање за чланове бирачких  одбора, ради 
чега је ваљало ријешити као у диспозитиву.  
  
 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог рјешења може се изјавити приговор 
Општинској изборној комисији Градишка у року од 24 часа од пријема истог.    
  
  
  
  

  
ПРЕДСЈЕДНИЦА  ГИК-а 

 
Нада Живковић 


