
 
Споразум о заједничком дјеловању политичких странака за локалне изборе 2016. 

 

 
 
Савез независних социјалдемократа (СНСД), Демократски народни савез (ДНС) и 
Социјалистичка партија (СП), дана ____ јуна 2016. године, у Бања Луци, закључили су 

 
 

С П О Р А З У М 
о заједничком дјеловању СНСД-а, ДНС-а и СП-а 

на Локалним изборима 2016. године 
 
 

Члан 1. 
 Овјерене политичке партије за Локалне изборе 2016. године: Савез независних 
социјалдемократа (СНСД), Демократски народни савез (ДНС) и Социјалистичка 
партија (СП) (у даљем тексту: страна/е у Споразуму), овим споразумом, уређују 
формално своје међусобне односе поводом предстојећих Локалних избора. 
 Стране у Споразуму, на предстојећим Локалним изборима 2016. године,  
наступају појединачно, у циљу освајања начелничног мандата у изборним јединицима 
у Федерацији Босне и Херцеговине, а према раније постигнутом договору, који се 
формализује овим споразумом. 
 Обавеза стране у Споразуму је да, у изборним јединицама у којима не 
кандидују свог кандидата за начелника, подржи кандидата стране у Споразуму која га 
кандидује. 

 
Члан 2. 

 Разлог за закључивање овог споразума јесте освајање мандата за начелнике у  
изборним јединицама у Федерацији Босне и Херцеговине (у Дрвару, Гламочу, 
Босанском Грахову и Босанском Петровцу), које стране у Споразуму настоје постићи. 

 
Члан 3. 

 Кандидате за начелнике у Федерацији Босне и Херцеговине, стране у Споразуму 
ће именовати и кандидовати према раније постигнутом споразуму између страна у 
Споразуму, а према ниженаведеном прегледу, гдје свака од чланица Споразума има 
право и обавезу да именује и кандидује одређени ограничени број својих кандидата за 
одређени број мандата у изборним јединицама: 

 
Табела – преглед по изборним јединицама у ФБиХ гдје чланице Споразума 

имају право и обавезу именовати и кандидовати своје кандидате за начелнике 
 

Рд.бр. 
Назив изборне јединице 

у Федерацији БиХ 
СНСД ДНС СП 

1. Дрвар  - - 
2. Гламоч  - - 
3. Босанско Грахово -  - 
4. Босански Петровац - -  

Укупно:  2 1 1 



 
Споразум о заједничком дјеловању политичких странака за локалне изборе 2016. 

 

 
Легенда:   

 овај знак означава субјекта који у предметној изборној јединици има право   
кандидовати свог кандидата  

- овај знак означава субјекта који у предметној изборној јеидници нема право 
кандидовати свог кандидата 

 
Члан 4. 

 Страна у Споразуму је дужна прије именовања и кандидовања кандидата за  
начелника извршити провјеру да ли је кандидат имао пријављено пребивалиште на 
подручју изборне јединице до дана расписивања избора (04. маја 2016.) односно да ли 
је исти уписан у бирачки списак за предметну изборну јединицу у којој се бира. 
Уколико један од ових услова није испуњен страна у Споразуму ће кандидата 
благовремено замијенити оним који испуњава ове услове. 

 
Члан 5. 

Свака страна у Споразуму посебно сноси своје трошкове предизборне кампање 
за сваког свог именованог и кандидованог кандидата за начелника и закључује уговор 
посебно са трећим лицима. Стране у Споразуму ће постићи накнадни споразум како би 
изборни материјал био унифицираног изгледа.  

 
Члан 6. 

 Овај споразум је сачињен у 6 (шест) истовјетна примјерака од чега по два 
примјерка за сваку од страна у Споразуму. 

___________________________ 
Бања Лука, ____ јуни 2016. године 

 
Стране у Споразуму заступане по својим  

статутарним заступницима 
 

Савез независних 
социјалдемократа 

Демократски  
народни савез 

Социјалистичка 
партија 

 
__________________________ 

 
______________________ 

 
_____________________ 

Милорад Додик Марко Павић Петар Ђокић 
 


