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На основу чл. 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, 
бр. 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), члана 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице  у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 57/17, 
60/17, 10/18, 29/18 и 36/19), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 167. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) 

Скупштина општине Прњавор,  на ...... сједници одржаној ..........2021. године, доноси 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног 

члана Општинске изборне комисије Прњавор 
 

1) У Комисију за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног 

члана Општинске изборне комисије Прњавор (у даљем тексту: Конкурсна комисија) 

именују се: 

1. ……………………….., (службеник) предсједник, 

2. …………………………, (службеник) члан, 

3. …………………………., (службеник) члан, 

4. ……………………………, члан, 

5. ……………………………, члан. 

2) Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Изборним законом БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 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), члана 7. 

Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци 

чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18, 29/18 и 36/19), спроведе поступак по 

Јавном огласу, што укључује контролу испуњавања услова, обављање интервјуа са 

кандидатима који испуњавају услове тражене Јавним огласом и сачињавање ранг-листе 

кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу. Конкурсна комисија ће писани 

извјештај са свим релевантним подацима  о кандидатима који су поднијели пријаву на 

Јавни оглас и ранг-листом кандидата са редослиједом кандидата према успјеху 

(укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу, доставити Скупштини општине 

Прњавор на даље поступање и одлучивање. 

3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

  

О б р а з л о ж е њ е  

  Чланом 2.12. став 5. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 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), прописано је да чланове општинске изборне комисије 

именује општинско вијеће, односно скупштина општине уз сагласност Централне 

изборне комисије БиХ, а на основу јавног огласа по процедури коју утврђује Централна 

изборна комисија БиХ.  

           Чланом 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и 

разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18, 29/18 и 36/19),  између 

осталог прописано је да надлежни орган именује комисију за спровођење поступка по 

јавном огласу (у даљем тексту: конкурсна комисија). 

        Чланом 7. став 1. тачка ц) поменутог Упутства прописано је да по затварању 

јавног огласа конкурсна комисија подноси извјештај надлежном органу, у којем наводи 

све релевантне податке за сваку особу која је поднијела захтјев по јавном огласу.  

 

 

 



 Задатак конкурсне комисије је да изврши класификацију кандидата на оне који 

испуњавају услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају услове, уз 

образложење, те да са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа обави 

интервју према претходно утврђеним критеријумима, након чега врши бодовање и 

сачињава ранг-листу са редослиједом кандидата према успјеху (укупном броју бодова), 

постигнутом на интервјуу и исту доставља надлежном органу. 

 Како је Скупштина општине донијела Одлуку о објављивању Јавног огласа за 

именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор, неопходно је именовати и 

Конкурсну комисију која ће спровести поступак по јавном огласу у складу са Законом и 

Упутством. 

   

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року 

од 30 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-____/21                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______2021. године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Прњавор,                                                                Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

  

 

 

 


